
WITAM DROGICH RODZICÓW I KOCHANE DZIECI:) 
 

Na ostatnim spotkaniu poznaliśmy nazwy członków rodziny. 
Na dzisiejszych zajęciach proponuję przypomnieć sobie piosenkę pt.: „Baby Shark”. 

Piosenka przedstawia nam rodzinę rekinków:) Na pewną ją pamiętacie! 

 
 Życzę udanej zabawy:) 

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

– powtarza piosenki pt.: „Rain, rain, go away” oraz „Baby Shark” 
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą 
– utrwala nazwy członków rodziny oraz słownictwo: shark (rekin), swim away (odpływajcie), faster 

(szybciej), safe at last (wreszcie bezpieczni),  bye, bye! (pa!), little fish (małe rybki) 
Pomoce: 
                - komputer 
                - kolorowe kredki 
                - kolorowe farby 
                - kolorowanka z rekinem 
                - klamerka z rybką wykonana na zajęciach w maju (patrz scenariusz z dnia 12.05.2020r.) 
 
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. Piosenka 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:) Dziecko bierze do rączki klamerkę z rybką. Rybce 
proponuję dorysować ostre zęby, aby bardziej przypominała rekinka. 
Rodzic wkleja kolejny link. Dziecko śpiewa piosenkę naśladując ruchy i gesty Katie. 
Do zabawy używa też klamerki z rekinkiem. 
  
 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. Praca plastyczna. 
Dzisiaj wykonamy groźnego, poruszającego paszczą rekina, takiego jak na zdjęciach poniżej: 
 

Życzę powodzenia! 
Good luck! 

 
Dziecko otrzymuje obrazek przedstawiający rekina z ogromną paszczą do pokolorowania. (Załącznik 1) 
Wykonuje krok po kroku czynności zgodnie z poniższymi wskazówkami:   

 
1. Pokoloruj rekina, dorysuj rybkę w jego paszczy. (Możesz dorysować więcej rybek) 



 
2.  Złóż papier w dwóch miejscach: wzdłuż górnej i dolnej linii wargi rekina. 

  

 
3. Przyłóż jeden brzeg do drugiego -  paszcza jest zamknięta. Dorysuj na dnie oceanu zwierzątka i rośliny morskie. 

 
Rekin gotowy!!! 

 
Dla zainteresowanych filmik na You Tube ukazujący, jak zrobić rekina: 
https://www.easypeasyandfun.com/surprise-big-mouth-shark-printable/ 

 
Chwalimy dziecko za pracę:) 

Great! Super! Congratulations! 
 

Mam nadzieję, że podobały Wam się dzisiejsze zajęcia:) 
 

Nie zapomnijcie o przesłaniu mi zdjęcia Waszego rekina!!! 
 

Oto adres: 
angielski@przedszkolegorki.pl 

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie:))) 
 

Pani Agatka:) 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


