
WITAM DROGICH RODZICÓW I KOCHANE DZIECI:) 
 

Na ostatnim spotkaniu poznaliśmy nazwy członków rodziny. 
Na pewno już wiecie, że zwierzątka również mają swoją rodzinę. 

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się piosenki pt.: „Baby Shark!”, 
dzięki której poznamy rodzinę rekinków:) 

 
 Życzę udanej zabawy:) 

 
Data: 2.06.2020r. 
Temat dnia:  Shark Family. Piosenka pt.: „Baby Shark”.   
Cele: 
Dziecko: 

– uczy się piosenki pt.: „Baby Shark!” 
– śpiewa piosenkę pt.: „Rain, rain, go away” 
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą 
– poznaje słownictwo: shark (rekin), swim away (odpływajcie), faster (szybciej), safe at last (wreszcie 

bezpieczni),  bye, bye! (pa!), little fish (małę rybki) 
Pomoce: 
                - komputer 
                - kolorowe kredki 
                - kolorowa plastelina 
                - kolorowanki 
 
1. Przypomnienie piosenki pt.: „Rain, rain, go away” 

 
  Let's sing a song!!! 
Rodzic wkleja poniższy link. Dziecko śpiewa piosenkę wykonując odpowiednie gesty. 
 
 https://supersimple.com/song/rain-rain-go-away/ 

 (Słowa piosenki: patrz scenariusz lekcji z dnia 29.05.2020r.) 
 
2. Nauka piosenki pt.: „Baby Shark” 
Rodzic wkleja poniższy link. Dziecko siada wygodnie i uważnie ogląda nagranie. 
     
 https://supersimple.com/song/baby-shark/ 
 
Przystępujemy do zabawy ruchowej z piosenką:) Ruchów i gestów nauczy nas Katie. 
Rodzic wkleja kolejny link. Dziecko śpiewa piosenkę naśladując Katie. 
  
 https://supersimple.com/how-to-teach-super-simple-songs/how-to-teach-baby-shark/ 
 
  Piosenka pt.: Baby Shark” 
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 



Baby shark. 

Mama shark, doo doo doo ... 

Papa shark, doo doo doo … 

Grandma shark, doo doo doo ... 

Grandpa shark, doo doo doo ... 

Hungry sharks, doo doo doo ... 

Little fish, doo doo doo ... 

Swim away, doo doo doo ... 

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 
Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 
Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 
Swim faster. 

… (powt x 3) 

Safe at last, doo doo doo .. 

Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 
Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 
Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo. 
Bye bye sharks. 
Bye bye sharks. 

                          

   Wymowę słówek i zwrotów można sprawdzić w na stronie słownika: 

 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/rain_1?q=rain 
 
 
3. Kolorowanka. 
Dziecko otrzymuje wybrany obrazek/obrazki do pokolorowania. (Załączniki poniżej) 
Obrazki przedstawiają kolejne scenki z piosenki. 
Dziecko koloruje obrazek kredkami. Może też wykleić obrazek plasteliną.   

  
Chwalimy dziecko za pracę:) 

 
Mam nadzieję, że podobały Wam się dzisiejsze zajęcia:) 

Dziękuję, że byliście razem ze mną i nie zapomnijcie o przesłaniu zdjęć na poniższy adres: 
 

angielski@przedszkolegorki.pl 

Pozdrawiam Was kochane Biedroneczki i Koteczki:))) 
 

Pani Agatka:) 
 



 

 
 



 

 
 
 
 



 

 
 

 


