
WITAM DROGICH RODZICÓW I KOCHANE DZIECI:) 
 

Pogoda za oknem jest ostatnio bardzo zmienna i potrafi nam skutecznie pokrzyżować plany. 
 Proponuję naukę piosenki, wraz z którą spróbujemy przegonić deszczowe chmury. 

Piosenka nosi tytuł.: „Rain, rain, go away!” 

 
Życzę udanej zabawy:) 

 
Data: 29.05.2020r. 
Temat dnia: Śpiewamy piosenkę : „Rain, rain, go away!”. Nazywamy członków rodziny.    
Cele: 
Dziecko: 
– śpiewa piosenkę pt.: „Skidamarink”. 
– uczy się piosenki pt.: „Rain, rain, go away” 
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą 
– poznaje nazwy członków rodziny po angielsku: Mommy, Daddy, Sister, Brother, Baby 
– poznaje znaczenie zwrotów z piosenki: rain go away (deszczu idź sobie), come again (przyjdź tu 

znów) another day (innego dnia). want (chcieć) 
Pomoce: 
                - komputer 
                - kolorowe kredki 
                - dwie kserokopie do kolorowania     
                 
1. Przypomnienie piosenki pt.: „ Skidamarink”. 

   Let's sing a song!!! 
 
Rodzic wkleja kolejny link. Dziecko śpiewa piosenkę wykonując odpowiednie gesty. 
 
  https://supersimple.com/how-to-teach-super-simple-songs/how-to-teach-skidamarink/ 
 
2. Nauka piosenki pt.: „Rain, rain, go away!”. 
 
Na pewno zdarzyło Wam się, że chcieliście wyjść na spacer czy pobawić na podwórku, a tu nagle zebrały się 
deszczowe chmury i nie wiadomo skąd zaczęło padać:( I cóż... Musieliście pozostać w domu. 
Nauczmy się piosenki, która podobno potrafi przegonić deszczowe chmury:) 
Piosenka nosi tytuł: „Rain, rain, go away!”- Deszczu , deszczu idź sobie! Posłuchajcie:) 
   
Rodzic wkleja poniższy link. Dziecko siada wygodnie i uważnie ogląda nagranie. 
 

 https://supersimple.com/song/rain-rain-go-away/ 



Przystępujemy do zabawy ruchowej z piosenką:) Ruchów i gestów nauczy nas dzisiaj Katie, którą już dobrze 
znamy:) 
Rodzic wkleja kolejny link: 
  
 https://supersimple.com/how-to-teach-super-simple-songs/how-to-teach-rain-rain-go-away/ 
Dziecko śpiewa piosenkę kopiując gesty Katie. 
 
   Piosenka pt.:  „Rain, rain, go away!”. 
Rain, rain, go away. 
Come again another day. 
Daddy wants to play. 
Rain, rain, go away. 
 
Rain, rain, go away. 
Come again another day. 
Mommy wants to play. 
Rain, rain, go away. 

 
Brother … ( powt j. w. ) 
 
Sister …  ( powt j. w. ) 

 
Baby …  ( powt j. w. ) 
 

Rain, rain, go away. 
Come again another day. 
All the family wants to play. 
Rain, rain, go away 

Wymowę słówek i zwrotów można sprawdzić w na stronie słownika: 

 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/rain_1?q=rain 
 

 Chwalimy dziecko za pracę:) 

 
2. Praca plastyczna. 
Dziecko otrzymuje wydrukowaną kartę pracy. (Załącznik 1) Zadanie polega na narysowaniu wewnątrz 
domku wszystkich członków rodziny. (Można także uwzględnić zwierzątka domowe) 
Kolejna praca, to kolorowanka przedstawiającą deszczową pogodę. (Załącznik 2) Dziecko poprawia po 
śladzie a następnie koloruje obrazek w sposób dowolny. 

 
Kochane dzieci, to już wszystko na dzisiaj, ale za kilka dni znowu się spotkamy!!! 

 
Jestem pewna, że pięknie wykonaliście swoje prace. 

Bardzo bym je chciała zobaczyć:) 
Wysyłajcie na adres: 

 
angielski@przedszkolegorki.pl 

Pozdrawiam Was serdecznie :) 
Pani Agatka:) 



 
 

 



 


