
WITAM DROGICH RODZICÓW I KOCHANE DZIECI:) 
 

Zapraszam ponownie do wspólnej zabawy i nauki w domu. 
 

Na dzisiejszych zajęciach języka angielskiego proponuję naukę nowej piosenki pt.: 
 

„One Potato, Two Potatoes”, która nauczy nas „tańca ziemniaka”. 
 

Życzę udanej zabawy:) 
 

Data: 5.05.2020r. 
Temat dnia: Nauka piosenki pt.: „One Potato, Two Potatoes”. Liczebniki 1-7. 
Cele: 
Dziecko: 
– utrwala liczebniki 1-5 
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą 
– poznaje liczby: six, seven 
– poznaje słówka: potato(es), more 
– śpiewa piosenkę pt.: „Five Little Ducks” oraz „One Potato, Two Potatoes”. 

Pomoce: 
                - komputer 
                - kolorowe kredki 
                - nożyczki 
                - dwie karty pracy 
                - dwie kartki z bloku technicznego 
 
1. Rozgrzewka. 
 
Przypomnienie piosenki pt.: „Five Little Ducks”. 

    Let's sing a song!!! 
   
Rodzic wkleja poniższy link. Dziecko śpiewa piosenkę 
  
        https://supersimple.com/song/five-little-ducks/ 
 
Jeśli zapomnieliśmy jak można się bawić z piosenką, to nic się nie stało:) Katie nam chętnie przypomni:) 
 
Aby obejrzeć wersję z Katie rodzić wkleja poniższy link: 
 
         https://supersimple.com/how-to-teach-super-simple-songs/how-to-teach-five-little-ducks/ 
 
Dziecko śpiewa piosenkę z Katie naśladując jej gesty i ruchy. 
 
Po zabawie dziecko ma na paluszkach policzyć 1- 5: one, two, three, four, five. 
 
Wymowę poszczególnych słówek można sprawdzić pod poniższym linkiem: 
 
     https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/one_1?q=one 



 
2. Nauka piosenki o wesołych ziemniaczkach pt.: „One Potato, Two Potatoes”.    
Potrafimy już dobrze liczyć 1 -5. W piosence wystąpi siedem milutkich ziemniaczków. Wraz z nimi    
poćwiczymy liczenie do siedmiu jak i zatańczymy taniec ziemniaczków!!! Rodzic informuje, że słówko 
„potato” znaczy ziemniak, potatoes – ziemniaki. 
Dziecko siada wygodnie, uważnie słucha. Ma się przyjrzeć, jak wygląda taniec ziemniaczków. 
Rodzic wkleja poniższy link: 
  
https://supersimple.com/song/one-potato-two-potatoes/           
 
Dziecko śpiewa i naśladuje ruchy ziemniaczków. Odlicza ziemniaczki pokazując na paluszkach 1-7. Rodzic 
informuje, że słówko: more znaczy - „więcej”. Na to hasło dziecko ma schować obie rączki do tyłu. 
 
One potato, two potatoes, three potatoes, four. 
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more. 
One potato, two potatoes, three potatoes, four. 
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more. 
One potato, two potatoes, three potatoes, four. 
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more. 

One potato, two potatoes, three potatoes, four. 
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more. 
One potato, two potatoes, three potatoes, four. 
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more. 

One potato, two potatoes, three potatoes, four. 
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more. 

 
3. Wykonanie karty pracy. 
Dziecko otrzymuje dwie wydrukowane karty pracy (załącznik poniżej). 
Jeśli nie jest dostępna kolorowa drukarka, to proszę pokolorować liczebniki i ich nazwy słowne na 
odpowiednie kolory wg załącznika. 
Dziecko wycina karty pracy wzdłuż przerywanej linii: 7 kart przedstawiających ziemniaczki oraz 7 kart z 
liczbami 1-7. 
Rodzic odtwarza ponownie piosenkę. 
Dziecko śpiewa piosenkę, jednocześnie ma dopasować do siebie obrazki t.j. kładzie obrazek z liczbą 1 na 
ziemniaczku podpisanym „one”, kolejno: 2 – two, 3 – three, 4 – four, 5 – five, 6 – six, 7 – seven. Kolory 
mają pomóc w kojarzeniu obrazków. 
 
4. Gra: „Memory Game” 
Obrazki można wykorzystać do gry ćwiczącej pamięć, którą już znamy:) 
Dobrze jest nakleić obrazki na kartkę z bloku technicznego, a następnie wyciąć. Otrzymamy 14 kartoników, 
które posłużą nam do gry. 
 
Moja propozycja: można wymieszać kartoniki z częściami ciała lub zwierzątkami z Zoo:) 
 
    Instrukcja gry: patrz scenariusz zajęć z dnia: 17.04.2020r. 
 
5. Kolorowanka. 
W nagrodę za pracę dziecko otrzymuje kolorowankę ziemniaczka, którą koloruje kredkami lub pastelami w 
dowolny sposób (załącznik 2). 
 

 Chwalimy dziecko za wykonane zadanie: 



Bravo! Super! Great! 
 

Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście:) 
Dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną i proszę, byście się podzielili wrażeniami przesyłając 

zdjęcia z realizacji zadań na poniższy adres: 
 

angielski@przedszkolegorki.pl 
 

Dziękuję tym dzieciom i rodzicom, którzy mi już zdjęcia wysłali:) 

 
Pozdrawiam Was kochane Kotki i Biedroneczki :) 

Pani Agatka:) 
 



 


