
Zajęcia 5 – 07.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

2. Who Am I? - przypomnienie słownictwa w zabawie rytmiczno-ruchowej.  
 

Przypomnijcie sobie słownictwo dotyczące zwierząt powtarzając zabawę z poprzednich zajęć.                  

To rewelacyjnie pomaga zapamiętać dziecku nowy materiał, pomaga ćwiczyć pamięć.  

Recytuj rymowanę Who Am I?, obrazuj jej treść ruchem i zachęcaj dziecko, by Cię naśladowało. 

Zachęcaj także do wskazywania właściwych kart obrazkowych, gdy usłyszy ich nazwy.  

 

Who Am I? 
 

I’ve got two wings! Big, big wings! 

Machaj rękami jak skrzydłami. Wykonuj zamaszyste ruchy. 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie. 

 

 Who am I? One... two... three... 

A parrot? A parrot! ...That’s me! 

Machaj rękami jak skrzydłami. Wskaż siebie. 

 

I’ve got a tail! A long, long tail! 

Machaj ręką za plecami, jak ogonem . 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie.  

 

Who am I? One... two... three... 

A monkey? A monkey! That’s me! 

Drap się po głowie. 

 

I’ve got two arms! Short, short arms! 

Trzymaj blisko ciała ręce ugięte w łokciach. 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie.  

 

Who am I? One... two... three... 

A kangaroo? A kangaroo! That’s me! 

Trzymaj blisko ciała ręce ugięte w łokciach. 

 

I’ve got big eyes and teeth! Big, big teeth! 

Otwórz szeroko oczy. Wyszczerz zęby. 

 

Who am I, can you see? 

Rozłóż ręce w geście oznaczającym pytanie.  

 

Who am I? One... two... three... 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8


A lion? A lion! ...That’s me! 

Zrób groźną minę, wskaż na siebie.  

 

*Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

 

Karty pracy nr 38-39 możecie znaleźć tutaj: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=38 

Karty możesz wydrukować tutaj (karta "monster"  nr 55): 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57  

 

3. The monster’s island. - Utrwalanie wyrażeń w zabawie rozwijającej sprawność rozumienia 

ze słuchu: 
 

Przygotuj chustę i klamerkę. Umieść chustę (wyspę) na podłodze: This is an island! A funny 

monster lives here! Poproś dziecko aby udawało „śmiesznego potworka” i stanęło na wyspie. Za 

pomocą klamerki przypnij mu do ubrania kartę obrazkową 55: You are the funny monster! Stand on 

the island.  

Obrazki innych zwierząt rozłóż na podłodze: Here are the lions (parrots/...)! Zadaniem „śmiesznego 

potworka” jest złapać zwierzęta i umieścić na jego wyspę: Let’s catch the animals! Zachęć dziecko, 

by poruszało się wokół wyspy: Run around the island, like this!Wyznacz granice, poza które nie 

może wychodzić potwór (poza wyspę): Monster! Stay on the island!  

Kiedy dziecko "złapie" zwierzę zwróć uwagę na jego wygląd:  Look! It's got big teeth! Who’s got 

big teeth? A lion! Etc. 

 

4. The Monster Island. - Utrwalanie i poszerzanie słownictwa w zabawie rytmiczno-

ruchowej: 

 

Pokazuj dziecku kolejne karty obrazkowe przedstawiające potworki (karty nr 55–58) i wprowadź 

słownictwo: Look! What are these? Monsters, yes! This monster is happy, happy, happy 

(sad/curious/scared)! Pokazuj kolejne karty i zachęcaj dziecko, by obrazowało emocje: Look at the 

monster! He is... Happy! Show me you’re happy!  

Recytuj wiersz "The Monster Island", obrazuj z dzieckiem jego treść i pokazuj właściwe karty.  

 

The Monster Island 

 

One happy monster on Monster Island! 

Two happy monsters on Monster Island! 

Licz na palcach, wskazując właściwą kartę.  

Uśmiechnij się i podskocz radośnie. 

 

Join the monsters on Monster Island! 

Uh-oh! The monsters are... sad! 

Wycieraj oczy rękami. 

 

Three sad monsters on Monster Island! 

Four sad monsters on Monster Island! 

Licz na palcach, wskazując właściwą kartę. 

 Wycieraj rękami oczy. 

 

Join the monsters on Monster Island! 

Uh-oh! The monsters are... curious! 

Zrób ciekawską minę. 

http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=38
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57


 

Five curious monsters on Monster Island! 

Six curious monsters on Monster Island! 

Seven curious monsters on Monster Island! 

Licz na palcach, wskazując właściwą kartę.  

Rób ciekawską minę. 

 

Join the monsters on Monster Island! 

Uh-oh! The monsters are... scared! 

Trzęś się ze strachu. 

 

Eight scared monsters on Monster Island! 

Nine scared monsters on Monster Island! 

Ten scared monsters on Monster Island! 

Licz na palcach, wskazując właściwą kartę.  

Trzęś się ze strachu. 

 

Ten funny monsters fall down! 

Udawaj, że się przewracasz. 

 

5. Colours! - Utrwalanie leksyki w zabawie z kolorami: 
 

Karty ilustrujące stworki (kart nr 55–58) oznacz kolorami, powtarzając słownictwo: Happy – 

yellow! Sad – blue! Curious – orange! Scared – purple!  

Poproś dziecko by było „potworkiem z wyspy”. Losujcie kolorowe karteczki (np. kolorowe kawałki 

kartek wyciętych z papieru) i zachęcaj dziecko, by obrazowało ruchem emocje przedstawione na 

obrazkach: Look! The monster is...? Sad! Show me “sad”! 

 

6. „Walking In The Jungle” - Utrwalanie znajomości słownictwa podczas słuchania                            

i odgrywania piosenki tematycznej. 
 

Zaśpiewajcie razem piosenkę z poprzednich zajęć ilustrując jej treść ruchem. Dziecko w ten sposób 

rewelacyjnie zapamiętuje słownictwo! 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4  

 

7. „Draw. Say. Circle.” - utrwalanie znajomości słownictwa w zabawie z kartą pracy. 
Karty pracy s. 40 - dziecko na podstawie kodu dorysowuje odpowiednie miny i łączy w zbiory 

postacie ilustrujące te same emocje. Na początku zapytaj co przedstawia karta: Look, what are 

they? Yes, funny monsters! What colour are they? Uh... oh! Something’s missing from their faces! 

What’s missing from the pink monster’s face? Yes, the eyes, the nose and the mouth! Let’s draw! 

Like this. 

Kiedy dziecko skończy pracę, zapytaj, jakie emocje wyrażają stworki w poszczególnych kolorach i 

zachęć, by otoczyło pętlami te postacie, które czują to samo: Look at the yellow monster. He is... ? 

Happy! Well done! Who else is happy? Yes, the pink monster, well done! Circle the happy 

monsters!  

 

Link do kart pracy – „Draw. Say. Circle.”- str 40: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=42  

 

8. Na koniec zaśpiewajcie „Bye Bye Goodbye” song:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=42
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

