
 DRODZY RODZICE, 
 

           Bardzo jestem ciekawa, jak sobie radzą Wasze pociechy więc będzie mi miło, jak 
           prześlecie mi zdjęcia z realizowanych przez Was zajęć i zabaw. 

           Zdjęcia, jak i wszelkie pytania i spostrzeżenia wysyłajcie na adres: 
          

    angielski@przedszkolegorki.pl 
 

A teraz już zapraszam do wspólnej zabawy i nauki w domu:) 
 
Kochane dzieci, 
Na dzisiejsze zajęcia języka angielskiego proponuję zabawę ruchową przy piosence, która   
opowiada o trzech malutkich zajączkach. 
Piosenka nosi tytuł: „Hop Little Bunnies” . 
Na koniec zajęć czeka Was nagroda - kolorowanka przedstawiająca ślicznego zajączka:) 
 
Poniżej przedstawiam moje propozycje. 
 
Data: 03.04.2020r. 
Temat dnia: Nauka piosenki pt.: „Hop Little Bunnies”. 
 
Cele: 
Dziecko: 
– poznaje i rozumie znaczenie zwrotów: little bunny, sleep, hop, skip.                
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą 
– śpiewa piosenki pt.: „Hello, hello” oraz „Hop Little Bunnies” wykonując odpowiednie gesty. 

 
Pomoce: 
                - komputer 
                - kolorowanka 
                - kolorowe kredki 

 
1. Rozgrzewka. 
    Przypomnienie piosenki powitalnej (tekst: patrz scenariusz wtorkowych zajęć) 
    Rodzic wkleja poniższy link, by odtworzyć znaną dzieciom piosenkę. 
    Dziecko patrząc w ekran śpiewa i naśladuje odpowiednio gesty i ruchy. 
 
    https://supersimple.com/song/hello-hello/ 
 
2. Nauka piosenki pt.: „Hop Little Bunnies”. 
    Rodzic wkleja poniższy link, by odtworzyć piosenkę. 
  
    https://www.youtube.com/watch?v=BRjsyzbvqsc 
 
    Dziecko siedzi i uważnie ogląda. Odtwarzamy piosenkę ponownie. Za kolejnym razem patrząc w ekran      
    dziecko próbuje już naśladować ruchy zajączków. 
    Robi to w następujący sposób: 
 
    zwrotka 1, 2 , 3 – dziecko kładzie się na dywan i udaje, że śpi, może chrapać, jak zajączki w piosence:))); 
 
    na hasło: Wake up little bunnies! (Obudźcie się małe zajączki!) dziecko wstaje i podskakuje razem z 
    zajączkami w rytm piosenki. 
    Gdy słyszy: 

–  „HOP” skacze robiąc tzw. pajacyki 
–  „JUMP” skacze z rączkami na głowie, które imitują uszy zajączka 



– „SKIP” skacze imitując skakanie skakance. 
     
       Tekst piosenki: „Hop Little Bunnies” 
 
   1) See the bunnies sleeping Till it's nearly noon 
        Shall we wake them with a Merry tune 
        They're so still Are they ill 
        Wake up little bunnies! 
         
          Hop little bunnies 
          Hop hop hop Hop hop hop Hop hop hop 
            (powt. x 4) 
  
   2) See the bunnies sleeping ... (j.w.) 
        Jump little bunnies 
        Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump Jump 
            (powt. x 4)            
  
   3) See the bunnies sleeping … (j. w.) 
          Skip little bunnies 
          Skip Skip Skip Skip Skip Skip Skip Skip Skip 
            (powt. x 4)   
 
 

3. Wykonanie pracy plastycznej. 
 
             W nagrodę za pracę dziecko otrzymuje wydrukowaną przez rodzica kolorowankę przedstawiającą 
             ślicznego zajączka. 
             Obrazek do druku załączony poniżej) 
             Dziecko koloruje obrazek w sposób dowolny. 
  
   
           Czekam zatem na Wasze kolorowanki ze zwierzątkami z dżungli jak i zajączkami, które z pewnością 
                                                        pięknie pokolorowaliście:) 
  
                                                 Pozdrawiam i życzę miłej zabawy:))) 

                                
                                                                   Pani Agatka:) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             


