
SERDECZNIE WITAM RODZICÓW I DZIECI:) 
 

Zapraszam do wspólnej zabawy i nauki w domu. 
 

Na dzisiejsze zajęcia języka angielskiego proponuję obejrzenie bajki pt.: „Pinokio” oraz 
 

 zapraszam do ruchowej zabawy z jej głównym bohaterem :) 
 
 

 Poniżej przedstawiam propozycje zajęć i zabaw, które mogą Państwo zrealizować w domu. 
 
 
Data: 31.03.2020r. 
Temat dnia: The Pinocchio. 
 
Cele: 
Dziecko: 
– uważnie słucha 
– formułuje odpowiedzi 
– odpowiada na pytania 
– potrafi wskazać zachowanie dobre i złe 
– usprawnia zarówno motorykę małą jak i dużą 
– poznaje nową piosenkę wraz z nowym słownictwem 

 
Pomoce: - małe lusterko (w razie braku można wykonać samemu z folii lustrzanej przyklejonej 
                  na twarda podkładkę) 
                - komputer 
                - kolorowe kredki 
 
1. Rozgrzewka. Przypomnienie rymowanki o lusterku. 
    Dziecko trzyma małe lusterko patrząc w swoje odbicie i mówi rymowankę: 
 
    Mirror, mirror, I can see;                          patrzy w lusterko 
    Look at you and look at me.                     patrzy na odbicie, na siebie 
    Point to you and point to me;                   pokazuje odbicie, na siebie 
    Here's …............., I can see                      mówi swoje imię, wskazuje na siebie 
    Mirror, mirror, I can see;                          pokazuje na lusterko 
    Look at you and look at me.                     patrzy na odbicie i na siebie 
 
2. Oglądanie bajki pt.: „Pinocchio” w wersji anglojęzycznej - opowieści o drewnianym pajacyku, 
    który przeżywając wiele przygód, poznaje dobro i zło. 
    
    Rodzic włącza bajkę: 
    https://www.youtube.com/watch?v=aewbOlGXv6s 
 
Po przeczytaniu bajki można zadać dziecku następujące pytania: 
  
– Kto wystrugał Pinokia? (wystrugał go staruszek Gepetto) 
– Jakim chłopcem był Pinokio? (niegrzeczny, psocił i kłamał, gdy chciał uniknąć kary) 
– Co stało się z nosem Pinokia gdy kłamał? (nos się wydłużał) 



– Kto odwiedzał Pinokia? (dobra wróżka) 
– W kogo zamienił się Pinokio pod koniec bajki? (w chłopca) 
– Czy warto kłamać? 

 
3. Piosenka pt.: „The Pinocchio”. 
    Rodzic odtwarza piosenkę: 
 
    https://supersimple.com/song/pinocchio/ 
 
Dziecko uważnie słucha piosenki, przygląda się ruchom i gestom. 
Podczas kolejnego odtworzenia wraz z rodzicem czy też innymi członkami rodziny naśladuje 
czynności: 
 
Everybody in.                                       wszyscy idziemy do przodu 
Everybody out.                                     wszyscy idziemy do tyłu 
Everybody turn around.                        wszyscy robimy obrót 
Everybody shout. Hey!                         wszyscy krzyczymy:”Hej” 
Everybody ready. Here we go.             wszyscy się przygotowujemy 
Let’s do The Pinocchio.                        zróbmy Pinokio (pokazujemy wydłużający się nos Pinokia) 
Right arm!                                             prawa ręka! 
Everybody in. 
… (powt.) 
Right arm!                                               prawa ręka!                     
Left arm!                                                 lewa ręka! 
Everybody in.                                          
... 
Right arm!                                               prawa ręka!    
Left arm!                                                 lewa ręka! 
Right leg!                                                prawa noga! 
Everybody in. 
... 
Right arm!                                               prawa ręka 
Left arm!                                                 lewa ręka 
Right leg!                                                prawa noga 
Left leg!                                                  lewa noga 
Everybody in. 
... 
Right arm!                                                prawa ręka 
Left arm!                                                  lewa ręka 
Right leg!                                                 prawa noga 
Left leg!                                                   lewa noga 
Chin up!                                                   głowa do góry 
Everybody in. 
... 
Right arm!   prawa ręka 
Left arm!    lewa ręka 
Right leg!    prawa noga 
Left leg!    lewa noga 
Chin up!                   głowa do góry 
Turn around!                                          obróć się 
Everybody in. 
... 
Right arm!   prawa ręka 
Left arm!    lewa ręka 
Right leg!   prawa noga 
Left leg!    lewa noga 
Chin up!    głowa do góry 
Turn around!   obróć się 
Sit down!                                               usiądź 
Po zabawie ruchowej z piosenką dziecko otrzymuje kolorowankę przedstawiającą Pinokia. 



Kolorowanka zawiera również cztery różne szlaczki. 
Dziecko najpierw wykonuje szlaczki, następnie koloruje postać bohatera przy użyciu kredek, w 
sposób dowolny. 
 
 
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście:)  
 
Pozdrawiam i ściskam mocno wszystkie dzieci:))) 
                               
                         Pani Agatka:) 
 
 
 


