
DZIEŃ DOBRY DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI:) 
 

Zapraszam ponownie do nauki w wirtualnym, „Domowym przedszkolu”:) 
 

Na dzisiejszych zajęciach języka angielskiego proponuję naukę piosenki o zwierzątku 
mieszkającym na wsi, którego jeszcze nie poznaliśmy:) 

Życzę udanej zabawy:) 
Data: 16.06.2020r. 
Temat dnia:  Good Morning, Mr. Rooster. Śpiewamy piosenkę o kogucie. 
Cele: 
Dziecko: 
– utrwala piosenkę pt.: „Old MacDonald Had a Farm” 
– uczy się nowej piosenki pt.: „Good Morning, Mr. Rooster” 
– dowiaduje się, jak w języku angielskim brzmi odgłos koguta: Cock-a-doodle-doo 
– powtarza nazwy zwierząt mieszkających na wsi: pig, duck, horse, sheep, cow, turkey 
– powtarza nazwy kolorów 
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą. 

 
Pomoce: 
                - komputer 
                - kolorowe kredki 
                - kolorowe farby 
                - kartka z bloku rysunkowego 
        
1.  Rozgrzewka. Przypomnienie ruchowej piosenki pt.: „Old MacDonald Had a Farm”. 
Rodzic wkleja poniższy link. Dziecko śpiewa piosenke. 
 
 https://supersimple.com/song/old-macdonald-had-a-farm-2018/ 
  
 (Słowa piosenki: patrz scenariusz zajęć z dnia 9.06.2020r.) 
 
2. Nauka piosenki pt.: „Good Morning, Mr. Rooster”. 
 
Z pewnością już nieraz widzieliście koguta. Kogut jet panem kurnika. Dba o bezpieczeństwo swoich 
podopiecznych. Czasem potrafi być bojowy. Może słyszeliście, jak wczesnym rankiem pieje za oknem 
budząc wszystkich dookoła? 
Za chwilę obejrzymy nagranie, którego głównym bohaterem jest kogut. 
Rodzic wkleja poniższy link. Dziecko siada wygodnie i słucha. 
 
 https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/ 
 
    Piosenka pt. : „Good Morning, Mr. Rooster”. 

Good morning. Good morning. 
Good morning to you. 
Good morning, Mr. Rooster. 
Cock-a-doodle-doo. 

Good morning. Good morning. 
Good morning to you. 
Good morning, Mr. Rooster. 
Cock-a-doodle-doo. 



Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo! 
Good morning to you! 

3) Praca plastyczna. 
 
Poniżej widzicie koguta, którego dzisiaj wykonamy. Zobaczycie jakie to proste! 
Przygotujcie kartkę z bloku rysunkowego i kolorowe farby. 
Nałóżcie na pędzel farbę w dowolnym kolorze. Takiego koloru będzie Wasz kogut:) 
 Uwaga! Na palce możecie nałożyć różne kolory! Wtedy Wasz kogut będzie barwny i wesoły! 
Nałóżcie gęstą farbę na spód dłoni, łącznie z palcami tak, aby były dokładnie zamalowane.  Palce 
pomalowanej dłoni rozłóżcie, a następnie całą dłoń przyłóżcie mocno do kartki i dokładnie 
odciśnijcie. Po chwili możecie podnieść rękę i ją umyć. Kartkę pozostawcie do wyschnięcia. 
Poproście o pomoc rodziców, by pomogli dorysować skrzydło, nogi, czub, dziób i oko kogutowi tak, jak 
widać na poniższej ilustracji. 
Możecie również dorysować inne elementy obrazka:) 
Praca gotowa!!! 

 
Na pewno świetnie Wam poszło! 

 
4) Karta pracy. 
 
Dla chętnych dzieci proponuję jeszcze jedno zadanie polegające na pokolorowaniu koguta zgodnie z 
instrukcją. Dziecko otrzymuje wydrukowaną ilustrację (Załącznik poniżej) i przystępuje do pracy. 
 

To już wszystko na dzisiaj:) 
Będzie mi miło, jeśli na poniższy adres prześlecie zdjęcia Waszych prac:) 

Bardzo jestem ciekawa jak wyglądają Wasze koguty:) 
 

Przypominam adres: 
angielski@przedszkolegorki.pl   

Pozdrawiam Was serdecznie :) 
Pani Agatka:) 



  
 

 
 


