
SERDECZNIE WITAM RODZICÓW I DZIECI:) 
 

Zapraszam ponownie do wspólnej zabawy i nauki w domu. 
 

Na dzisiejsze zajęcia języka angielskiego proponuję m.in. 
przypomnienie poznanych dotąd piosenek. 

 

     A więc życzę udanej zabawy:))) 
 
 
Data: 10.04.2020r. 
Temat dnia: „ Happy Easter!”- formułowanie prostych życzeń w języku angielskim.               
Cele: 
Dziecko: 
– formułuje proste życzenia wielkanocne: Happy Easter 
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą 
– śpiewa znane mu piosenki wykonując odpowiednie ruchy i gesty 
– utrwala poznane słownictwo 

 
Pomoce: 
                - komputer 
                - kolorowe kredki, farby 
    - kolorowanki 
                - maski zwierzątek wykonane na wcześniejszych zajęciach 
                - pluszowa zabawka (np.: miś, zajączek) 
               
      1.  Rozgrzewka. Przypomnienie ruchowej piosenki pt.: „Five little ducks”. 
           Rodzic wkleja jeden z poniższych linków, by odtworzyć znaną dzieciom piosenkę. 
           Drugi link z kolei, to wersja z Katie i Toby. 
 
                 https://supersimple.com/song/five-little-ducks/  
      
                 https://supersimple.com/how-to-teach-super-simple-songs/how-to-teach-five-little-ducks/ 
  
 
            Dziecko śpiewa piosenkę wykonując jednocześnie odpowiednie ruchy i gesty.       
 

2. Rodzic wkleja poniższe linki. Odtwarza w dowolnej kolejności znane dziecku piosenki. 
Dziecko ma za zadanie śpiewać i jednocześnie naśladować ruchem i gestem ruchy zwierzątek/ postaci. 
Dziecko może śpiewać piosenki wraz z swoją ulubioną pluszową zabawką. 
 
 
             1) Piosenka pt.: „Walking in the jungle” 
 
                 https://www.youtube.com/watch?v=BRjsyzbvqsc 
 
              2) Piosenka „ Let's go o the Zoo” 
            
                https://www.youtube.com/watch?v=BRjsyzbvqsc 
 
  3) Piosenka pt.: „Hop Little Bunnies” 
 



                https://www.youtube.com/watch?v=BRjsyzbvqsc 
 
               Po zabawie ruchowej chwalimy dziecko: 

               Super! Great! Bravo! 
     
     

3. Wykonanie karty pracy. 
 
     Przypominamy dziecku o zbliżających się Świętach Wielkanocnych.. Informujemy, że życzenia 
     świąteczne możemy również składać w języku angielskim, a brzmią one w tym języku: HAPPY EASTER! 
 
     Wymowę można sprawdzić pod poniższym linkiem: 
     https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/one_1?q=one 
 
     Dziecko powtarza kilka razy życzenia. Do wykonania tego zadania proponuję ulubioną zabawę dzieci 
     z paszczą: dłonie kłapią jak paszcza krokodyla. Gdy paszcza się otwiera mówimy coraz głośniej, w miarę 
      jak się zamyka – coraz ciszej. 
 
     Następnie informujemy dziecko, że nadszedł czas na nagrodę za to, że dziecko się starało ładnie 
     wykonywać powierzone mu zadania:) 
 
     Dziecko siada wygodnie przy stoliku, otrzymuje kolorowankę przedstawiającą EASTER BUNNY 
     (załącznik poniżej). 
     Koloruje Zajączka Wielkanocnego w dowolny sposób. 
 
 

Kochane dzieci, to już wszystko na dzisiaj, ale za kilka dni znowu się spotkamy:) 
 Pożegnajmy się więc życząc sobie: 

 
HAPPY EASTER!!! 

 
  

Na koniec chcę podziękować tym wszystkim, którzy mi już przesłali zdjęcia:) 
Mam nadzieję, że już wkrótce się dowiem, jak pracuje reszta dzieci. 

Czekam więc na zdjęcia zajączków, które dzisiaj pokolorowaliście:))) 
  

 Zdjęcia, jak i wszelkie pytania czy spostrzeżenia proszę wysyłać na adres: 
angielski@przedszkolegorki.pl 

 
Pozdrawiam serdecznie życząc Zdrowych i Spokojnych Świąt. 

 

 
Pani Agatka:) 



 
 
                


