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Szanowni Rodzice, 

Przesyłam kolejne materiały na zajęcia z języka angielskiego realizowanego według 

programu „Kraina Baśni” w Przedszkolu Chrystusa Króla, warto na każdych zajęciach 

powtórzyć materiał z poprzedniej lekcji. Będę przesyłać Państwu materiały raz  

w tygodniu, aczkolwiek warto drugi raz w tygodniu powtarzać ten sam materiał  

z dziećmi.  

Z pozdrowieniami  

p. Iwona  

Temat zajęć: Family Day 

 

1. Przywitanie się piosenką Good Morning (tekst i nagranie w załączniku) 

 

2. Utrwalenie pytania i odpowiedzi:  What is your name? My name is…. 

 Rodzic pyta: What is your name? 

 Dziecko odpowiada: My name is… 

Dziecko zadaje pytanie rodzicowi/rodzeństwu What is your name? 

 

3. Wprowadzenie piosenki Hugs and Kisses - song for kids 

 (piosenka w załączniku, ale warto aby dziecko obejrzało teledysk) 

https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k 

Hugs and kisses,  

Hugs and Kisses,  

Just for you!  

Just for you!  

Just to tell you, Mommy,  

Just to tell you, Mommy,  

I love you! I love you! 

https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k
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4. Poznanie i utrwalenie piosenki I Love My Mommy 

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng 

I love my mommy, I love my mommy  

I love my mommy, yes I do. 

Here's a kiss and a hug for you  

Thank you mommy for all you do  

Happy Mother's Day,  

Happy Mother's Day  

Happy Mother's Day, I love you. 

I love my mommy, I love my mommy  

I love my mommy, yes I do.  

Here's a kiss and a hug for you  

Thank you mommy for all you do  

Happy Mother's Day,  

Happy Mother's Day  

Happy Mother's Day, I love you.  

Happy Mother's Day, I love you. 

 

5. Poznanie i utrwalenie piosenki I Love My Daddy 

https://www.youtube.com/watch?v=Tm4jDxUqQgg 

I love my daddy, I love my daddy  

I love my daddy, yes I do.  

Here's a kiss and a hug for you  

Thank you daddy for all you do  

Happy Father's Day,  

Happy Father's Day  

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng
https://www.youtube.com/watch?v=Tm4jDxUqQgg
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Happy Father's Day, I love you.  

I love my daddy, I love my daddy  

I love my daddy, yes I do.  

Here's a kiss and a hug for you  

Thank you daddy for all you do  

Happy Father's Day,  

Happy Father's Day  

Happy Father's Day, I love you.  

Happy Father's Day, I love you. 

 

6. Poznanie słownictwa związanego z rodziną 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

Hello! Let me introduce my family.  

It’s me.  – To ja 

He is my father  – On jest moim ojcem 

She is my mother – Ona jest moją matką 

father - ojciec 

mother - matka 

They are my parents – Oni są moimi rodzicami 

Parents- rodzice 

He is my brother - On jest moim bratem 

She is my sister - Ona jest moją siostrą 

Brother - brat 

Sister - siostra 

He is my grandfather - On jest moim dziadkiem 

She is my grandmother - Ona jest moją babcią 

grandfather -dziadek 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
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grandmother - babcia 

They are my grandparents - Oni są moimi dziadkami 

grandparents - dziadkowie 

He is my uncle - On jest moim wujkiem  

She is my aunt - Ona jest moją ciocią 

She is my cousin - Ona jest moją kuzynką 

cousin cousin – kuzynka/kuzyn 

my family – Moja rodzina 

They are my family members-  Oni są członkami mojej rodziny 

I love them! Kocham ich! 

 

7. Piosenka dla rodziców Skidimarink  

(piosenka w załączniku, ale warto aby dziecko obejrzało teledysk) 

https://www.youtube.com/watch?v=ug1pI-Ephns 

Skidamarink a dink a dink. 

Skidamarink a doo. 

I love you. 

Skidamarink a dink a dink. 

Skidamarink a doo. 

I love you. 

I love you in the morning. 

And in the afternoon. 

I love you in the evening. 

And underneath the moon. Oh! 

Skidamarink a dink a dink. 

Skidamarink a doo. 

I love you. 

Skidamarink a dink a dink. 

Skidamarink a doo. 

I love you. 

https://www.youtube.com/watch?v=ug1pI-Ephns
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Skidamarink a dink a dink. 

Skidamarink a doo. 

I love you. 

I love you in the morning. 

And in the afternoon. 

I love you in the evening. 

And underneath the moon. Oh! 

Skidamarink a dink a dink. 

Skidamarink a doo. 

I love you. 

 

8. Zabawy z użyciem flashcards do piosenki Skidimarink ( w załączniku) 

 

 Which one is missing? Dziecko musi zapamietać ilustracje. Rodzic mówi: close your 

eyes. W tym czasie chowa jedną ilustracje. Dziecko musi odgadnąć czego brakuje. 

 What has changed place? Dziecko musi zapamiętać kolejność flashcards. Zamyka 

oczy, a rodzic zmienia miejsca kart. Dziecko musi zgadnąć jakie karty zmieniły 

miejsca. 

 

9. Pożegnanie się z piosenką Goodbye song (tekst i nagranie w załączniku)  


