
 

Poniedziałek 27.04.2014. 

Zabawa z językiem obcym dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat 

„Healthy habits”- wprowadzenie słów piosenki w języku angielskim dotyczącej czynności 

mycia rąk. 

Zachęcam wszystkie Dzieci do wysłuchania  piosenki w języku angielskim, która dotyczy 

czynności mycia rąk. Słowa i zwroty użyte w piosence:  

- wash your hands (umyj ręce) 

- show me your hands (pokaż mi swoje ręce) 

- rub your hands (pocieraj ręce) 

- dirty (brudy/ne) 

-clean(czysty/te) 

- dry your hands (wysusz ręce)  

- shake your hands (potrząśnij rękami) 

Link do piosenki: 

https://youtu.be/dDHJW4r3elE?t=7 

 

Tekst piosenki użytej w linku: 

Wash your hands, wash your hands 

Everybody come along and wash your hands!  

 

Show me, show me your hands, everybody 

Show me, show me your hands - are they dirty? 

Show me, show me your hands everybody 

Time to wash your hands 

 

Rub, rub, rub your hands, everybody 

Rub, rub, rub your hands - are they soapy? 

Rub, rub, rub your hands, everybody 

Time to wash your hands 

 

And we sing  

Wash your hands, wash your hands 

Everybody come along and wash your hands!  

 

Dry, dry, dry your hands, everybody 

https://youtu.be/dDHJW4r3elE?t=7


Dry, dry, dry your hands - are they dry yet? 

Dry, dry, dry your hands, everybody 

Time to wash your hands 

 

Shake, shake, shake your hands, everybody 

Shake, shake, shake your hands - are they clean now? 

Shake, shake, shake your hands, everybody 

Time to wash your hands 

 

And we sing  

Wash your hands, wash your hands 

Everybody come along and wash your hands!  

 

Środa 29.04.2020r. 

 dla trzylatków i czterolatków 

‘From 1 to 5”- przypomnienia liczb od 1 do 5 w języku angielskim. 

Wraz z bohaterem w filmie powtórzymy liczby od 1 do 5. Będzie je na zmianę 

wypowiadać raz głośno a później cicho.  

- 1 (one) 

- 2 (two) 

- 3 (three) 

- 4 (four) 

- 5 (five) 

 

Link: 

https://youtu.be/u3L5Tk8_74c?t=6 

 

 dla pięciolatków i sześciolatków  

 

„From 1 to 10”- nauka liczenia w języku obcym. 

             Dzisiaj powtórzymy liczby od 1 do 10 w języku angielskim.  

              - 1(one) 

- 2 (two) 

- 3 (three) 

- 4 (four) 

- 5 (five) 

- 6 (six) 

- 7 (seven) 

- 8 (eight) 

- 9 (nine) 

- 10 (ten) 

Link pomocny do powtórzenia: 

https://youtu.be/UNbFcyVeYjc?t=33 

https://youtu.be/u3L5Tk8_74c?t=6
https://youtu.be/UNbFcyVeYjc?t=33

