
 
 Zabawa z językiem obcym  

 

 dla trzylatków i czterolatków 

 

Poniedziałek  

  

 „Simon says……..” 

Osoba dorosła/ dziecko wypowiada głośno polecenia, np. „Simon says…touch your nose”. Gdy 

dziecko/osoba dorosła to usłyszy, powinno wykonać rozkaz- w tym wypadku dotknąć swojego 

nosa. Jednak jest jeden warunek. Jeśli nie poprzedzi się polecenia zwrotem „Simon says..”, 

dziecko/osoba dorosła nie powinna wykonać rozkazu. 

Polecenia do powtórzenia 

- touch your nose (dotknij nosa) 

- touch your head (dotknij głowy) 

- touch your legs (dotknij nóg) 

- touch your ears (dotknij uszu) 

- touch your eyes (dotknij oczu) 

 

Środa 

„Baby Shark”- śpiewanie piosenki w języku angielskim wraz z naśladowaniem ruchów. 

Dzisiaj zapraszam Was wraz z Rodzicami do powtórzenia słów piosenki „Baby Shark”. 

Powtórzymy nazwę rekina w języku angielskim -shark- oraz nazwy członków rodziny. 

 

- https://youtu.be/j8z7UjET1Is?t=2 

 

 dla pięciolatków i sześciolatków 

Poniedziałek  

  

 „Simon says……..” 

Osoba dorosła/ dziecko wypowiada głośno polecenia, np. „Simon says…touch your nose”. Gdy 

dziecko/osoba dorosła to usłyszy, powinno wykonać rozkaz- w tym wypadku dotknąć swojego 

nosa. Jednak jest jeden warunek. Jeśli nie poprzedzi się polecenia zwrotem „Simon says..”, 

dziecko/osoba dorosła nie powinna wykonać rozkazu. 

Polecenia do powtórzenia 

- touch your nose (dotknij nosa) 

- touch your head (dotknij głowy) 

https://youtu.be/j8z7UjET1Is?t=2


- touch your legs (dotknij nóg) 

- touch your ears (dotknij uszu) 

- touch your eyes (dotknij oczu) 

 

Środa 

„Sea animals”- praca plastyczna. Rysowanie postaci zwierzęcia morskiego. 

Dzisiaj proponuję Wam, abyście wykonali prace plastyczną. Z poznanych zwierząt morskich 

w języku angielskich proszę żebyście wybrali jedno. (nazwy poniżej). Następnie proszę żeby 

każdy z Was wydrukował karty pracy oraz nazwy zwierząt w języku angielskim (załącznik 1). 

Na pierwszej karcie będziecie rysowali wybrane przez Was morskie zwierzę. A w prostokąt 

pod obrazkiem należy wkleić odpowiednią nazwę zwierzęcia morskiego w języku angielskim.  

Przypominamy nazwy zwierząt: 

 - a starfish (rozgwiazda)  

- a jellyfish (meduza)  

- a stingray (płaszczka)  

-an octopus (ośmiornica)  

-a crab (krab) 


