
Zajęcia 7  – 14.05.202 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

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

 

2. Let’s talk! - Aktywizacja sprawności mówienia podczas zabawy słuchowej: 
 

Pokaż dziecku kolejne karty obrazkowe i przypomnij słownictwo: What is it? Yes, a fish (a bird /                   

a frog / water / a tree / grass)! Recytuj rymowankę „The Frog Says...” i zachęcaj dziecko do 

nazywania zwierząt, których głosy usłyszy: Hush... listen! What’s that? Kiedy dziecko poprawnie 

nazwie dane zwierzę, zachęć je do udawania ruchów i głosu tego zwierzęcia. 

 

The Frog Says... 

 

Croak... croak... croak... Frog! 

Glub... glub... glub... Fish! 

Tweet... tweet... tweet... Bird 

 

* 

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: 
 

Przypomnijcie sobie zabawę z ostatnich zajęć. 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karty/mobile/index.html#p=38
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_a_karton/mobile/index.html#p=3


Like a bird, a bird, a bird! 

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. Spin and Win! - Utrwalanie i konsolidacja słownictwa w zabawie manipulacyjnej: 
 

Przygotuj plastikową butelkę wypełnioną ryżem, kaszą lub grochem. Ułóż karty obrazkowe w krąg, 

jednocześnie powtarzając ich nazwy z dzieckiem. Wyjmij plastikową butelkę: Look! A bottle! 

Zakręć butelką, mówiąc: Spin, spin, spin and win! Gdy butelka się zatrzyma i wskaże jedną z kart, 

wymień jej nazwę i zachęć dziecko, by zrobiło to samo: Ania, spin the bottle, like this!   

 

5. Sense activation! - Wzmocnienie przekazu i konsolidacja słownictwa w zabawie 

sensorycznej: 
 

Nasyp do plastikowego pudełka lub miski tyle grochu, lub innego „wypełniacza”, aby zapełnić 

większą jego część, i ukryj w nim karty obrazkowe przedstawiające zwierzęa. Usiądź z dzieckiem 

przy przygotowanym "Sensory Box" i zaproś je do zbadania jego zawartości: Maja, come up here 

and put your hands in the box, like this! Zachęć dziecko do poszukiwania elementów ukrytych                  

w Sensory Box, a kiedy je odnajdzie, zachęć, aby podało ich nazwy: What’s in the box? Oh, look! 

What is it? A frog! You found a frog! Congratulations!  

 

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

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

 

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

