
Dzień dobry, poniżej przedstawiam proponowane zabawy w języku angielskim dla Państwa 

dzieci na najbliższe dni. Nowe słownictwo obejmuje tematykę „Zwierzęta wiejskie”. 

Piosenki możliwe do włączenia na stronie Youtube. Informuję Państwa, iż jestem do 

Państwa dyspozycji za pośrednictwem komunikatora Obecności.pl od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9-14 (z wyłączeniem wtorku 12.30-14). Zachęcam do wspólnej zabawy 

z dzieckiem. 

Serdecznie pozdrawiam, Joanna Góralczyk. 

- Utrwalenie słownictwa wiosennego z poprzedniego tygodnia - Zabawa What’s 

missing? – Czego brakuje? – ustawiamy na stole (dywanie) obrazki wiosenne (motyl, 

bąk, biedronka, kwiat, wiosna, ptak), dzieci obserwują co się znajduje, po chwili 

mówimy „Close your eyes” – Zamknij oczy (klołs jur ajs), zabieramy jedną kartę, 

mówimy „Open your eyes” – Otwórz oczy (ołpen jur ajs), „What’s missing?” – Czego 

brakuje? (łots misin?), dzieci odgadują i nazywają w j. angielskim brakujący obrazek. 

 
- Wprowadzenie nowego słownictwa:  
 

  
 

 



  
 

 

 

- Osłuchanie się z piosenką „OldMacDonald” – dzieci słuchają piosenki i wskazują na 

obrazki zwierząt, mogą powtarzać nazwy zwierząt oraz naśladować zwierzęta 

wiejskie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm4R8d0d8kU 

 



 

 

 

- Zabawa językowa z kartami obrazkowymi (lub przedmiotami, pluszakami)- wierszyk 

„Abracadabra abracadi one, two, three” (wymowa: abrakadabra abrakadi łan, tu, fri”, 

opis: przekładamy karty (przedmioty) mówiąc wiersz, na której karcie (przedmiocie) 

się zatrzyma ten obrazek (przedmiot) nazywamy; 

 
- Zabawa muzyczno-ruchowa – rodzic ponownie włącza piosenkę „Old MacDonald”, 
rodzic co jakiś czas zatrzymuje piosenkę, aby wskazać dziecku dowolny obrazek 
zwierzęcia, dziecko próbuje nazwać zwierzę, jeśli dziecko jeszcze nie pamięta nazw 
zwierząt, rodzic najpierw nazywa i prosi dziecko o powtórzenie. 
 
 
- Zabawa językowa „What’s the farm animal?” – dziecko na podstawie wydawanych z 
siebie dźwięków naśladuje wiejskie zwierzę, zadaniem rodzica jest rozpoznać jakie to 
zwierzę i je nazwać w j. angielskim. Następnie zamieniamy się rolami z dziećmi – to 
one odgadują i nazywają zwierzę. 
 

- Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „One little finger” – dzieci poznały już tą 

piosenkę podczas zajęć w przedszkolu. 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ


- „What farm animals do you know?” – Jakie zwierzęta wiejskie znasz? – wskaż je, 

nazwij, połącz z cieniem i pokoloruj! Powodzenia! 

 


