
Zajęcia 7 – 14.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

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

 

2. The Words Dance! - Powtórzenie i utrwalanie znajomości słownictwa w zabawie 

muzyczno—ruchowej: 
 

Odtwórz jakikolwiek utwór muzyczny. Zachęć dziecko do swobodnej improwizacji ruchowej. Rób 

przerwy w muzyce i wywołuj w tym czasie nazwy zwierząt: One, two three (pig, bunny, duck,              

dog /...), come on, stand up and move! Zachęcaj dziecko by w przerwach muzycznych naśladowało 

ruchy wymienionego przez Ciebie zwierzęcia.  

 

* 

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. Roll and Throw! - Utrwalanie słownictwa w zabawie rozwijającej pamięć: 
 

Przygotujcie razem kostkę (do wydrukowania na dole strony).  

Kolejno rzucajcie kostką: Roll, roll, roll and throw! Like this! Nazywaj z dzieckiem obrazki, które 

wypadły na kostce: Oh, what is that? A dog? Perfect!  

Daj dziecku karty obrazkowe. Zachęć je, by układało swoje karty w kolejności zgodnej                     

z obrazkami, które wypadną na kostce: Put the dog in front of you, like this! Zachęć dziecko, by 

odwróciło kartę, którą położyło przed sobą, obrazkiem do dołu, jeszcze raz powtarzając jej nazwę: 

Turn the card over, like this. What is it? A dog! Przy każdym kolejnym obrazku powtarzaj 

powyższe kroki. Kiedy wszystkie karty z zestawu leżą już na podłodze, spróbuj odtworzyć                 

z dzieckiem kolejność leżących kart (bez podglądania!): OK, what is number one? Do you know? 

Perfect!  

 

4. Animals on the farm - utrwalanie nazw zwierząt w zabawie muzyczno-ruchowej: 
 

Podziel dostępną w pokoju powierzchnię na pięć części (używaj tasiemek/ skakanek / pasków / 

szarf etc). W każdym stworzonym w ten sposób polu umieść kartę obrazkową, powtarzając nazwę 

zwierzęcia, które przedstawia: A duck (bunny / cat)!  

Poproś dziecko, by wstał: Stand up! i włącz jakąkolwiek muzykę. Poruszaj się swobodnie                          

z dzieckiem po kręgu, zachęcając je do dowolnej interpretacji ruchowej muzyki: Move your body, 

move, move! Po chwili zatrzymaj nagranie i stań z dzieckiem bez ruchu, gestem dając do 

zrozumienia, że nikt nie może zmienić swojego miejsca: STOP! Stand still, like this!Wskaż jedną                   

z kart i zachęć dziecko do pobiegnięcia do niej.  Kiedy dziecko znajdzie się w „zagrodzie” świnek, 

zachęć je gestem, by umyły różne części ciała (powiedz i pokaż, co należy robić, by rozwiać ich 

jakiekolwiek wątpliwości): Uh-oh! Are pigs clean? No! Dirty! Wash, wash, wash your head, piggie! 

Wash your tummy, like this! Perfect! 

 

*Kiedy dziecko będzie się poruszać do muzyki, możesz zachęcać je do naśladowania ruchów 

zwierząt: Now, hop, hop, hop, like bunnies! Run, run, run, like dogs! Roll, roll, roll, like pigs!  

 

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


5. Get ready!Przygotowanie do zabawy z zastosowaniem toru przeszkód: 
 

Wykorzystując całą przestrzeń pokoju/domu, przygotuj „stacje” toru przeszkód, np.:  

a) Rozłóż trzy szarfy, jedna za drugą (do przeskakiwania z jednej do drugiej).  

b) Rozłóż koc (błotnista kałuża do turlania się).                                                                  

c) Rozłóż równolegle dwie skakanki (tworząc tor do biegania). 

d) Postaw dość duże pudło (usuń jego górne i dolne klapy, by powstał tunel do „przepłynięcia”    

go) lub przygotuj drugi koc (będzie stawem do przepłynięcia). 

 

Zwróć uwagę dziecka na tor przeszkód: Look! What’s this? Podejdź do trzech szarf, połóż przy nich 

kartę z królikiem, przypominając dziecku, co ona przedstawia, i pokaż, jak skakać po szarfach: 

What’s this? Yes, a bunny! Hop, hop, hop, like a bunny! Podejdź do koca, połóż przy nim kartę ze 

świnką i poturlaj się po nim: A pig! Roll, roll, roll! Podejdź do toru ze skakanek, połóż przy nich 

kartę z pieskiem i pobiegaj między nimi: A dog! Run, run, run!Podejdź do pudła, połóż przy nim 

kartę z kaczką i pokaż, jak przez nie przepłynąć: A duck! Swim, swim, swim! Podejdź do ściany, 

przymocuj do niej kartę z kotkiem i udawaj, że się po niej wspinasz: A cat! Climb, climb, climb!  

Teraz kolej dziecka! 

 

6. Animal races. - Utrwalanie i rozszerzenie słownictwa w kontekście zabawy w tor 

przeszkód: 
 

Rozłóż karty obrazkowe w kształt kręgu, jednocześnie powtarzając ich nazwy. Umieść butelkę                      

w środku kręgu i zaproś dziecko, by nią kręciło: Milenka, come up here and spin the bottle, please. 

Kiedy butelka wskaże kartę, zachęć dziecko, by wykonało właściwe czynności przy odpowiedniej 

stacji toru przeszkód: What’s this? A duck, right! Milenka, go and swim, swim, swim, like a duck! 

Kiedy dziecko będzie wykonywało zadanie, możesz odliczać od 1 do 10. 

 

 

7. Clean or dirty? - Utrwalanie słów clean oraz dirty w zabawie tematycznej: 
 

Powiedz, że Twoje ręce zamieniają się w świnki, i ubrudź je w farbie: Look! My hands are pigs – 

oink, oink! Roll, roll, roll, pigs! Zachęć dziecko, by zrobiło swoje błotne kałuże i udawało, że jego 

dłonie to świnki, które się w nich turlają: Brown for you? Here you are! Roll pigs, roll! Oink, oink! 

Zwróć uwagę dziecka na ich ręce: Uh-oh! Look at your hands! Are they clean? Clean hands? No! 

Your hands are dirty! Wash your hands!  

Zabierz dziecko do łazienki w celu umycia rąk: Come on, let’s go and wash our hands! Wash, wash, 

wash your hands! OK, now – dry your hands, like this. 

 

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

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

 

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


 


