
DRODZY RODZICE! 
 

Podczas zdalnych zajęć dzieci poznają nowe słówka. W razie wątpliwości proszę 
o sprawdzanie prawidłowej wymowy na stronie słownika online. 

Wystarczy wkleić poniższy link, wpisać w wyszukiwarkę słowo lub zwrot, a następnie 
kliknąć w lupkę. Aby usłyszeć brytyjską wymowę należy kliknąć w czerwony głośnik. 

 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/one_1?q=one 

 
A teraz już zapraszam dzieci oraz rodziców do wspólnej zabawy i nauki w domu. 

 
Na dzisiejsze zajęcia języka angielskiego proponuję zabawę z piosenką 

pt.: „Five little ducks”. 
 

Poniżej przedstawiam propozycje zajęć i zabaw, które mogą Państwo zrealizować w domu. 

Życzę udanej zabawy:) 
 

      
Data: 7.04.2020r. 
Temat dnia: Śpiewamy piosenkę pt.: „Five little ducks”.                 
Cele: 
Dziecko: 
– utrwala liczebniki 1-5                     
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą 
– utrwala poznane słownictwo 
– śpiewa piosenki pt.: „Hop Little Bunnies” i „Five little ducks” wykonując odpowiednie gesty. 

 
Pomoce: 
                - komputer 
                - kolorowanka z ilustracja kaczuszki 
                - kserówka labiryntu 
                - kolorowe kredki 
 
1. Rozgrzewka. Przypomnienie piosenki pt.: „Hop Little Bunnies”. 
    Rodzic wkleja poniższy link, by odtworzyć znaną dzieciom piosenkę. 
    Dziecko patrząc w ekran śpiewa i naśladuje odpowiednio gesty i ruchy zajączków. 
     
     https://www.youtube.com/watch?v=BRjsyzbvqsc/ 
 
   (Tekst piosenki: patrz scenariusz zajęć z dnia: 3.04.2020r.) 
 
2. Nauka piosenki pt.: „Five little ducks”. 
   Rodzic informuje, że dzisiaj nauczymy się piosenki o pięciu malutkich kaczuszkach. Dziecko ma pokazać 
   ile to pięć paluszków u dłoni i próbuje liczyć do pięciu na paluszkach: one, two, three, four, five! 
    
    Wymowę liczebników można sprawdzić pod poniższym linkiem: 
     https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/one_1?q=one 
        
    Rodzic wkleja poniższy link, by odtworzyć piosenkę: 
 
    https://supersimple.com/song/five-little-ducks/ 



 
    Dziecko siada wygodnie, uważnie słucha i ogląda. 
    Podczas oglądania nagrania rodzic pokazuje, ile kaczuszek ubyło, chowając jeden palec u dłoni w każdej 
    kolejnej zwrotce. 
    Po obejrzeniu nagrania pytamy, ile było na początku kaczuszek, dziecko odlicza na paluszkach do 
    „pięciu”: one, two, three, four, five! 
 
    Pytamy, o czym opowiada piosenka. Pomagamy dziecku w udzieleniu odpowiedzi: 
    Pytamy dziecka, a jak mamusia się czuła, gdy wszystkie się zgubiły? 
    Dziecko odpowiada: Była smutna. 
    A dlaczego była smutna? - pytamy: Bo każda mamusia martwi się i troszczy o swoje dzieci. 
    Na koniec pogadanki rodzic podkreśla: Dlatego musimy ZAWSZE słuchać mamusi czy tatusia i się 
    nigdzie nie oddalać bez ich zgody, by się nie zgubić, jak to się przydarzyło kaczuszkom:))) 
 
    Rodzic zapowiada, że teraz, wraz z miłą i uśmiechniętą Katie nauczymy się śpiewać i bawić z nową 
    piosenką: 
    Rodzic wkleja poniższy link: 
      
    https://supersimple.com/how-to-teach-super-simple-songs/how-to-teach-five-little-ducks/ 
 
A więc śpiewamy piosenkę z Katie naśladując jej gesty i ruchy:) Odtwarzamy piosenkę przynajmniej 
dwukrotnie. 
Po zabawie ruchowej z piosenką dziecko siada przy stoliczku i otrzymuje kartę pracy. (Załącznik 1). 
Rodzic (smutno intonując) tłumaczy, że jak widać na obrazku kaczuszki znowu się zgubiły:(   
Zadaniem dziecka jest pomóc kaczuszkom odnaleźć ich mamę poprzez poprowadzenie kredką linii, która ma 
zaprowadzić każdą kaczuszkę do Mamy Kaczki. Zaznaczamy, by każda linia była innego koloru. 
Rodzic monitoruje pracę dziecka, pomaga, jeśli dziecko nie potrafi pomóc którejś kaczuszce dotrzeć do mamy. 
Po wykonaniu ćwiczenia chwalimy dziecko za pracę: 

     Bravo! Super! Great! 
 
Jeszcze raz prosimy o policzenie wszystkich kaczuszek, którym udało się odnaleźć Mamę Kaczkę:) 
Dziecko liczy radośnie wskazując kolejno na kaczuszki:  one, two, three, four, five! 
 
W nagrodę za pracę dziecko otrzymuje kolorowankę kaczuszki, którą koloruje kredkami lub pastelami w 
dowolny sposób. (Załącznik 2). 
 

Bardzo się będę cieszyć, jeśli mi przyślecie zdjęcia wykonanych dzisiaj prac:))) 
 

Spotkamy się znowu w piątek:) 
 

Ściskam Was mocno i pozdrawiam! 

 
Pani Agatka:) 

 
 
 
 
 



 
 



 
 

 
 
 
 


