
Zajęcia 6 – 11.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 
 

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

2. The Monster Island. - Utrwalanie materiału w zabawie rytmiczno-ruchowej: 

 

Przypomnijcie sobie rymowankę z ostatnich zajęć. Pokazuj dziecku kolejne karty obrazkowe 

przedstawiające potworki (karty nr 55–58): Look! What are these? Monsters, yes! This monster is 

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. 

 

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! 

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


Udawaj, że się przewracasz. 

 

* 

Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

Karty przedstawiające potworki możesz wydrukować tutaj (karty nr 55–58): 

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

 

3. A picture snake. - Utrwalanie słownictwa w zabawie manipulacyjnej: 
 

Wydrukujcie kartę nr 8 (dwustronnie). 

Zachęćcie dziecko, by wycieło elementy w takiej kolejności, w jakiej je wymienisz: Cut out the 

eyes (the nose/the teeth/the wings /...).  

Zachęć dziecko, by ułożyło elementy wyprawki w wymyślonej wspólnie kolejności – rozpocznij 

nazywanie obrazków w sekwencji i poproś dziecko o dopowiadanie po jednym słowie: Let’s make 

a picture snake! Number one: “eyes”. Put the eyes on the table in front of you. What’s next, Olga? 

“Feet”, well done. Put the feet next to the eyes, like this. Etc. W taki sposób ułożycie "węża". Na 

koniec jeszcze raz powtórzcie wszyskie części ciała, tzn. wszystkie elementy z jakich składa się 

wąż. 

Zachowajcie karty do kolejnej zabawy. 

 

Link do karty nr 8: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_wypr/mobile/index.html#p=17  

 

4. Story time! - Utrwalanie słownictwa i rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu                    

w zabawie manipulacyjnej: 
 

Czytaj dziecku historię „Story 7”, prezentując strony w książce nr 38-39. 

Zachęcaj dziecko do podnoszenia właściwych elementów wyciętych wcześniej części ciała, kiedy 

usłyszą ich nazwę w historyjce. Zachęcaj także do odgrywania treści historyjki i powtarzania słów 

oraz wyrażeń. Na koniec schowajcie wycięte części ciała do koperty: Put the body parts in the 

envelope, like this. Give it to me, please. Thank you. Well done! 

 

Story 7 

 

Max: Listen! What’s that? 

Boo:Hmm... 

Lilly:I can hear it too... What’s that? 

Max:Let’s take the lift and have a look. 

The Lift: Level 7. Welcome to the Planet of Wild Animals. 

 

Boo:Oh, look... Two wings... 

Max:Two big wings! Wow! 

Lilly:Ooh! What is this? 

 Boo:A tail? 

Max:Yes, a long tail... Wow! I like it! 

Boo:Oh, dear... Look! 

Lilly:Oh, I can see one... two... arms! 

Boo:Two short arms and two big feet. 

 

Lilly:Look, two eyes! 

Boo:Two big eyes! 

Max:And teeth! Wow, amazing! 

http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_wypr/mobile/index.html#p=17


Lilly:These are big, big teeth! 

Boo:Who’s got two wings, a long tail, big eyes, short arms and big teeth? 

Lilly:Is it a monster? 

Max:A monster! Amazing!  

Boo:A monster? Oh, no. 

 

Lilly:No, no, no! It’s not a monster! Boo, it’s OK. Look, there’s a parrot!  

Max:And there’s a monkey! 

Lilly:And a kangaroo! And a kangaroo! 

Boo:OK... But who’s got big eyes and big teeth? 

The lion:That’s me. Roar! 

Boo:Oh dear.  

 

* 

Wymowę sprawdzicie tutaj: www.diki.pl  

Historyjkę (strony w książce nr 38-39) możecie znaleźć tutaj: 

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

 

5. Chit-chat - Rozwijanie sprawności komunikacyjnej w zabawie ruchowej: 
 

Zaproś dziecko, by usiadło na krześle. Pokaż mu jedną z kart obrazkowych przedstawiających 

emocje (karty z potworkami nr 55-58), a następnie zachęć, by mimiką zobrazowało emocje 

przedstawione na karcie: Show me how you feel, Jaś. Następnie pytaj: Do you feel happy 

(sad/curious/scared)?  

Zachęć dziecko, by odpowiadało: Yes, I do!/No, I don’t!  

Postępujcie tak ze wszystkimi emocjami. 

 

* Możecie zamienić się rolami. 

 

6. Karty pracy s. 41 – utrwalenie wiadomości: 
 

Dziecko słucha rymowanki i zaznaczają na ilustracji właściwe postacie. 

 

Zwróć uwagę dziecka na postacie przedstawione na karcie: Look, what can you see in the picture? 

Animals, right! What do they look like? How do they feel?  

Zachęć dziecko, by słuchało rymowanki i zaznaczało właściwe postaci na karcie: Listen and tick 

the right animals! Czytaj rymowankę „Listening Activity 8” i w razie potrzeby zatrzymuj się, by 

dziecko miało czas na wykonanie zadania, a następnie na bieżąco sprawdzaj, czy zaznaczyło 

właściwą postać: What is it? Yes! Tick it, please! 

 

Listening Activity 8 

 

(Lion:) 

Who am I? Can you see? 

I’ve got big eyes... Look at me! 

I’ve got big teeth... Can you see? 

And a long tail... Here it is! 

I feel happy! Find me, please! 

 

(Parrot:) 

Who am I? Can you see? 

I’ve got two eyes... Look at me! 

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


I’ve got two big wings... Can you see? 

And a short tail... Here it is! 

I feel sad! Find me, please! 

 

(Kangaroo:) 

Who am I? Can you see? 

I’ve got two eyes... Look at me! 

I’ve got big feet... Can you see? 

And a long tail... Here it is! 

I feel curious! Find me, please!  

 

7. „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  

 

8. What colour is it? - utrwalanie kolorów w zabawie rozwijającej rozumienie ze słuchu: 

 

Zagrajcie w grę online: 

https://view.genial.ly/5e83378fad7e6d0e3aa86ea8 

 

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

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://view.genial.ly/5e83378fad7e6d0e3aa86ea8
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

