
Zajęcia 7 – 14.05.2020 

 

1. Rozpocznijcie piosenką „Hello!”: 

 

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

 

2. Express warm-up. - Rozgrzewka językowa w zabawie rozwijającej sprawność 

komunikacyjną: 
 

Rzucajcie do siebie piłką lub maskotką. Zanim wykonasz rzut, zwróć się do dziecka, zobrazuj 

uczucie, o które chcesz zapytać, i powiedz: Do you feel...  (happy/sad/curious/scared)? Pomóż 

dziecku odpowiedzieć: Yes, I do!/No, I don’t! Jeśli otrzymasz odpowiedź twierdzącą, poproś 

dziecko, by pokazało, jak się czuje: Show me you’re happy (sad/scared/curious)! Great job! Zachęć 

dziecko, by zwróciło się do Ciebie i powtórzyło pytanie: “Do you feel...?”. And throw! Excellent!  

 

* 

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. Show me! - Utrwalanie słownictwa w zabawie ruchowej z elementami pantomimy: 
 

Zachęć dziecko, by obrazowało ruchem słowa, które będziesz wypowiadać: Show me a... lion (a 

parrot/a kangaroo/a monkey/a funny monster)! Show me big teeth (big eyes/big wings/short 

arms/long feet)! Run and roar like a lion! Fly (jump/...) like a parrot (a monkey/...)! Show me 

„happy” („sad”/....)!  

 

4. Sit there quickly! - Utrwalanie słownictwa w zabawie ruchowej:  

 

Włącz jakąkolwiek muzykę. Kiedy zatrzymasz nagranie, zadaniem dziecka będzie jak najszybciej 

usiąść przed kartą obrazkową, której nazwę wymienisz: Stop! Sit in front of the lion (the 

kangaroo/the curious monster/monster/...)! Wyznacz limit czasowy na wykonanie zadania *(np. 

odliczaj od pięciu do jednego, zadzwoń dzwoneczkiem, klaśnij w dłonie, kiedy upłynie czas na 

wykonanie zadania). 

Możesz urozmaicić zadania, które dziecko ma wykonać podczas pauzy w muzyce, np.: Sit in front 

of the (parrot) and flap your hands like wings! Flap your wings! Kneel in front of the lion and bare 

your teeth! Bare your teeth, like this! 

 

5. Monster art!  - Utrwalanie słownictwa w zabawie manipulacyjnej: 

 

Przygotujcie kopertę z poprzednich zajęć z wyciętymi częściami ciała.  

Zachęć dziecko, by wysypało zawartość koperty na podłogę przed sobą: Empty the envelope now. 

Dziecko komponuje własnego „śmiesznego stworka” z wyciętych elementów, dokładając kolejno 

części ciała. Po zakończeniu, obejrzyj skomponowanego przez dziecko „śmiesznego potwora”                    

i porozmawiajcie o nim: Tell me about your funny monster, Ola. How many eyes (arms/tails/...) has 

it got? Is it happy (sad/...)? I love your work!  

 

6. The Monster Island. - Utrwalanie i poszerzanie słownictwa w zabawie rytmiczno-

ruchowej: 

 

Przypomnijcie sobie zabawę z wcześniejszych zajęć.  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
http://www.diki.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_karty/mobile/index.html#p=57


Recytuj wiersz „The Monster Island”, obrazuj z dzieckiem jego treść i zachęcaj dziecko by 

wskazywało 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! 

Udawaj, że się przewracasz. 

 

7. Karty pracy -  str. 42: 

 

Dziecko koloruje „śmieszne stworki” na właściwe kolory. 

Zwróć uwagę dziecka na obrazki przedstawione na karcie i zapytaj, co się na niej znajduje: Look, 

what is it/ What are they? A lion, a kangaroo, oh! A funny monster, too. Zwróć uwagę  na brak 

koloru stworków i zachęć, by pokolorowało je dowolnie, a następnie zadawaj pytania: Ania, what 

colour is your happy (sad/curious/scared) monster? Well done!  

Na koniec zachęć dziecko, by połączyło wyrazy z właściwymi obrazkami na karcie.  

 

 



Link do kart pracy (str 42): 

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

 

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

 

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

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=44
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

