
Zajęcia 6 – 11.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

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

 

2. Jumping flash! - Powtórzenie 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. Poruszaj 

dowolną kukiełką tak, jakby skakała od karty do karty, pytaj: What’s this? i zachęcaj dziecko do 

nazywania kart. Zadawaj dodatkowe pytania: What colour is it? Is it big or small?  

*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 nr 43-47: a duck, a bunny, a cat,  a dog, a pig- strony 45 

 

Karty obrazkowe nr 48-49: clean, dirty 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=44  

 

3. Animal hopscotch! - Utrwalanie nazw zwierząt w zabawie ruchowej: 
 

Czytaj rymowankę "The Animal Flash!" i z pomocą jakiekolwiej kukiełki przedstaw zasady gry – 

kukiełka skacze po minikartach, których nazwy słyszy w rymowance. 

Powtórz rymowankę i zaproś dziecko do ustawienia się przed kartami rozłożonymi na podłodze. 

Zachęcaj dziecko, by skakało po właściwych kartach podczas Twojego czytania rymowanki: 

Marysia! Go! Thank you! / Daniel, come on, jump! OK!  

 

*Zamiast czytania rymowanki The Animal Flash! możesz podawać dziecku kolejne nazwy zwierząt 

według swojego uznania. 

 

The Animal Flash! 

 

A bunny! A bunny! A bunny... And a duck! 

Skocz trzy razy na minikarty przedstawiające królika i raz na minikartę z kaczką. 

 

 A duck! A duck! A duck... And a cat! 

Skocz trzy razy na minikarty przedstawiające kaczkę i raz na minikartę z kotem.  

 

A cat! A cat! A cat.... And a pig! 

Skocz trzy razy na minikarty przedstawiające kota i raz na minikartę ze świnką. 

 

 A pig! A pig! A pig... And a dog! 

Skocz trzy razy na minikarty przedstawiające świnkę i raz na minikartę z pieskiem.  

 

A dog! A dog! A dog... And stop! 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=44


Skocz trzy razy na minikarty przedstawiające pieska i raz na minikartę i zatrzymaj się. 

 

* Powtórzcie zabawę kilka razy  

 

4. Express flash! - Powtórzenie kluczowego słownictwa z rozdziału: 
 

Usiądźcie. Szybko pokazuj dzieciom kolejne karty przedstawiające zwierzęta, przypominając 

słownictwo: What is it?  

 

5. Spin and Win! - Konsolidacja słownictwa w zabawie manipulacyjno-ruchowej: 
 

Rozłóż karty obrazkowe przedstawiające liczby tak, by leżały na linii okręgu, i powtarzaj                         

z dzieckiem słownictwo: One yellow circle, two red circles, three blue circles (...). Umieść butelkę 

w środku kręgu, zakręć nią i zachęć dziecko do powtórzenia: Spin, spin, spin and win! Zapytaj, ile 

kół wskazuje butelka: How many circles? Three! Three blue circles. That’s right! Good job!  

 

Karty prezentujące liczby 1-6: 

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

 

6. I have a pet! - utrwalanie znajomości słownictwa podczas słuchania i odgrywania piosenki 

tematycznej: 

 

Zaśpiewajcie poznaną piosenkę odgrywając jej treść ruchem. Dziecko w ten sposób rewelacyjnie 

zapamiętuje słownictwo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

 

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

 

Wspólnie z dzieckiem wypowiadajcie rymowankę  

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

Tutaj, już tylko rodzic podaje nazwę koloru, które dziecko ma znaleźć w pokoju, dotykając 

dowolnego przedmiotu we wskazanym kolorze. 

 

8. „My teddy bear.” - Utrwalanie znajomości słownictwa podczas słuchania i odgrywania 

piosenki tematycznej: 
 

Przypomnijcie sobie słownictwo związane z częściami ciała.  Posłuchajcie i zaśpiewajcie razem 

piosenkę ilustrując jej treść ruchem. Dziecko w ten sposób rewelacyjnie zapamiętuje słownictwo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8 

 

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

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

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_karty/mobile/index.html#p=3
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

