
DZIEŃ DOBRY DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI:) 
 

Zapraszam ponownie do wspólnej zabawy i nauki w domu:) 
 

Na dzisiejszych zajęciach języka angielskiego proponuję naukę piosenki o zwierzątkach 
mieszkających na farmie:) 

Życzę powodzenia:) 
 
Data: 9.06.2020r. 
Temat dnia: Old MacDonald Had a Farm. Nazywamy zwierzątka mieszkające na farmie. 
Cele: 
Dziecko: 
– utrwala piosenkę pt.: „Five Little Ducks” 
– uczy się nowej piosenki pt.: „Old MacDonald Had a Farm” 
– rozpoznaje i nazywa zwierzęta występujące w nowej piosence: pig, duck, horse, sheep, cow, turkey. 
– dowiaduje się, jak w języku angielskim brzmią dźwięki, odgłosy zwierzątek mieszkających na wsi 
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą. 

 
Pomoce: 
                - komputer 
                - kolorowe kredki 
                - kserokopia z zadaniem do wykonania 
 
1.  Rozgrzewka. Przypomnienie ruchowej piosenki pt.: „Five little ducks”. 
 
Rodzic wkleja jeden poniższy link, aby odtworzyć znaną dzieciom piosenkę. 
 
                 https://supersimple.com/song/five-little-ducks/ 
   
Dziecko śpiewa piosenkę wykonując jednocześnie odpowiednie ruchy i gesty.  
 
2. Nauka piosenki pt.: „Old MacDonald Had a Farm”. 
 
Rodzic informuje, że za chwilę dziecko pozna nową piosenkę o pewnym farmerze, który hodował różne 
zwierzątka. Farmer nazywał się Old MacDonald. 
Rodzic wkleja poniższy link. Dziecko siada wygodnie i słucha. 
 
 https://supersimple.com/song/old-macdonald-had-a-farm-2018/ 
 
   Piosenka pt.: „Old MacDonald Had a Farm”. 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O. 
With an oink oink here. 
And an oink oink there. 

Here an oink. 
There an oink. 
Everywhere an oink oink. 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O. 
With a quack quack here. 
And a quack quack there. 



And an oink oink here. 
And an oink oink there. 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a horse. E-I-E-I-O. 
With a neigh neigh here. 
And a neigh neigh there. 
And a quack quack here. 
And a quack quack there. 
And an oink oink here. 
And an oink oink there. 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O. 
With a baaa baaa here. 
And a baaa baaa there. 
And a neigh neigh here. 
And a neigh neigh there. 
And a quack quack here. 
And a quack quack there. 
And an oink oink here. 
And an oink oink there. 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O. 
With a moo moo here. 
And a moo moo there. 
And a baaa baaa here. 
And a baaa baaa there. 
And a neigh neigh here. 
And a neigh neigh there. 
And a quack quack here. 
And a quack quack there. 
And an oink oink here. 
And an oink oink there. 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
And on that farm he had a turkey. E-I-E-I-O. 
With a gobble-gobble here, 
And a gobble-gobble there, 
And a moo moo here. 
And a moo moo there. 
And a baaa baaa here. 
And a baaa baaa there. 
And a neigh neigh here. 
And a neigh neigh there. 
And a quack quack here. 
And a quack quack there. 
And an oink oink here. 
And an oink oink there. 
Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. 
E-I-E-I-O. 

Po kilkukrotnym wysłuchaniu nagrania proponuję wykonać następujące ćwiczenie: 
rodzic odtwarza nagranie, dając pauzę po każdej zwrotce. Dziecko próbuje rozpoznać i  nazwać po angielsku 
każde kolejne zwierzątko, tj.: pig, duck, horse, sheep, cow, turkey. 
 
Wymowę słówek można sprawdzić na stronie słownika dostępnego pod poniższym linkiem: 
 
 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/turkey_1?q=turkey 
 
3. Praca plastyczna. 
 
Dziecko otrzymuje wydrukowaną kartę pracy. (Załącznik poniżej) 
Jego zadaniem jest założyć własną farmę. Ma w tym celu narysować zwierzątka, które chciałoby hodować w 



swojej zagrodzie. 
 
 

Chwalimy dziecko za pracę:) 

Great! Bravo! Super! 
 

Kochane dzieci, dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną:) 
  

Zdjęcia z realizacji zadań możecie przesłać na poniższy adres: 
 

angielski@przedszkolegorki.pl 
 

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

Pozdrawiam Was serdecznie :) 
Pani Agatka:)   

 
 



 


