
Zajęcia 6  – 11.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

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

 

2. Jumping flash! - Przypomnienie kluczowego słownictwa: 
Zwróć uwagę dziecka na  Magic Box! (magiczne pudełko, które przygotowaliście na 

wcześniejszych zajęciach, lub jakiekolwiek inne pudełko), a następnie wyjmij z pudła karty. 

Możesz zaprosić do siebie dziecko, aby pomogło Ci otworzyć pudełko i wyjąć z niego przedmioty 

(warto nieco ubarwić otwieranie pudełka, np. możesz udawać, że wieko jest zbyt ciężkie, aby 

otworzyć je bez pomocy dziecka): Phew! Oh, no! Can’t open the Magic Box! Help!). 

Umieść karty obrazkowe na dywanie, jednocześnie powtarzając z dzieckiem ich nazwy: A frog 

(a fish / a bird / a tree / water / grass). Poruszaj dowolną kukiełką tak, jakby skakała od karty do 

karty, pytaj: What’s this? i zachęcaj dziecko do nazywania kart.  

*Zaproś dziecko do „skakania” kukiełką po kartach nazywanych przez Ciebie: Zuzanka, come 

up here! Now you jump!  

 

* 

Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

Karty obrazkowe: a fish, a bird, a frog - możecie je wydrukować (strony: 34-36), wyciąć z gazet lub 

narysować samemu. 

Karty obrazkowe: water, a tree, grass - możecie je wydrukować (strony: 37-39), wyciąć z gazet lub 

narysować samemu. 

 

Link do kart obrazkowych: 

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

 

Pacynki możesz wydrukować tutaj: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karton/mobile/index.html#p=3  

 

3. Active Time 7 - Utrwalanie nazw czynności, rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu 

w zabawie ruchowej: 
 

Wstańcie. Powtarzaj słowa rymowanki Active Time 7, obrazuj ruchem jej treść i zachęcaj dziecko, 

by Cię naśladowało.  

 

Active Time 7 

 

Swim, swim, swim! 

Naśladuj pływanie strzałką. 

 

Like a fish, a fish, a fish! 

Poruszaj ustami jak ryba pyszczkiem pod wodą. 

 

Swim, swim, swim! In the water, water, water! 

Glub, glub, glub! 

Naśladuj pływanie strzałką. 

 

Fly, fly, fly! 

Rozłóż ręce jak skrzydła i naśladuj lot ptaka. 

Like a bird, a bird, a bird! 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
http://www.diki.pl/
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Zrób dziobek z dłoni. 

 

Fly, fly, fly! To the tree, tree, tree! 

Tweet, tweet, tweet! 

Rozłóż ręce jak skrzydła i naśladuj lot ptaka. 

 

Jump, jump, jump! 

Skacz jak żaba. 

Like a frog, a frog, a frog! 

Jump, jump, jump! In the grass, grass, grass! 

Croak, croak, croak! 

Skacz jak żaba.  

 

4. Karta pracy 14 - utrwalanie znajomości słownictwa w zabawie z kartą pracy: 

 

Dziecko rysuje po śladach prowadzących do miejsc, w których mieszkają zwierzęta. 

Zaproś dziecko do stolika: Let's sit at the table. 

Zwróć uwagę dziecka na elementy przedstawione na karcie pracy i powtórz z nim słownictwo: 

Look, what is it? Yes, a fish (a bird / a frog)! And this? Water (a tree / grass)!  

Wskaż linie prowadzące od zwierząt do ich domów i zachęć dziecko, aby zaprowadziło każde 

zwierzę do właściwego miejsca: Fish! Swim, swim, swim in the water! Bird! Fly, fly, fly onto the 

tree! Frog! Jump, jump, jump into the grass! 

Kiedy dziecko będzie wykonywać zadanie, poproś także, by wskazywało elementy ilustracji, które 

wymienisz: Where is the fish (the bird / the frog / water / the tree / the grass)? What colour is it? 

Brilliant!  

 

Link do karty pracy: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_kp/mobile/index.html#p=28  

 

5. Magic change! - Utrwalenie nazw zwierząt w zabawie słuchowo-ruchowej. 
 

Wstańcie. Trzymaj karty obrazkami do siebie. Powtarzaj magiczną formułę i „przemieniaj” dzieci    

w zwierzęta, używając np. zabawkowej różdżki: „Magic, magic, 1,2,3! Frogs, frogs (birds, birds 

/fish, fish) play with me!” Weź udział w zabawie, aby dziecko mogło Cię naśladować, udając 

właściwe zwierzę: skacz jak żaba, rozłóż ręce i udawaj, że latasz jak ptak, poruszaj ustami jak ryba 

pyszczkiem i udawaj, że pływasz. Jeśli dzieci nie przypominają sobie, o które zwierzę chodzi, po 

wypowiedzeniu magicznej formuły odczekaj chwilę i podnieś do góry właściwą kartę obrazkową.  

 

6. I spy... - utrwalanie nazw kolorów w zabawie ruchowej: 

 

Wspólnie z dzieckiem wypowiadajcie rymowankę: 

„I spy with my little eye something... red/green/yellow/blue. ”  

tutaj, już tylko rodzic podaje nazwę koloru, które dziecko ma znaleźć np. w pokoju. 

 

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

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