
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 miesiąca: The Gingerbreadman 

 

Temat zajęć: The Pinocchio 

 

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. Oglądanie i słuchanie bajki The Pinocchio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIKdz264mdg 

 

Nie chodzi o zrozumienia całości historyjki przez dzieci, ale o osłuchanie się z językiem. 

 

4. Oglądanie i słuchanie piosenki The Pinocchio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA 

 

Everybody in. 

Everybody out. 

Everybody turn around. 

Everybody shout. Hey! 

Everybody ready. Here we go. 

Let’s do The Pinocchio. 

Right arm! 

Everybody in. 

Everybody out. 

https://www.youtube.com/watch?v=pIKdz264mdg
https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA


Everybody turn around. 

Everybody shout. Hey! 

Everybody ready. Here we go. 

Let’s do The Pinocchio. 

Right arm! 

Left arm! 

Everybody in. 

Everybody out. 

Everybody turn around. 

Everybody shout. Hey! 

Everybody ready. Here we go. 

Let’s do The Pinocchio. 

Right arm! 

Left arm! 

Right leg! 

Everybody in. 

Everybody out. 

Everybody turn around. 

Everybody shout. Hey! 

Everybody ready. Here we go. 

Let’s do The Pinocchio. 

Right arm! 

Left arm! 

Right leg! 

Left leg! 

Everybody in. 

Everybody out. 

Everybody turn around. 

Everybody shout. Hey! 

Everybody ready. Here we go. 

Let’s do The Pinocchio. 

Right arm! 

Left arm! 

Right leg! 

Left leg! 

Chin up! 

Everybody in. 

Everybody out. 

Everybody turn around. 

Everybody shout. Hey! 

Everybody ready. Here we go. 

Let’s do The Pinocchio. 

Right arm! 

Left arm! 

Right leg! 

Left leg! 



Chin up! 

Turn around! 

Everybody in. 

Everybody out. 

Everybody turn around. 

Everybody shout. Hey! 

Everybody ready. Here we go. 

Let’s do The Pinocchio. 

Right arm! 

Left arm! 

Right leg! 

Left leg! 

Chin up! 

Turn around! 

Sit down! 

Everybody in, (trzymają się za ręce, pomniejszamy koło) 

everybody out, (powiększamy) 

everybody turn around, (puszczamy ręce i obracamy się wokół własnej osi) 

Everybody shout: hey! (wszyscy wołają Hej!) 

Everybody ready, here we go, (maszerujemy w miejscu) 

Let’s do The Pinocchio! (rysujemy w powietrzu nos Pinokia) 

Right hand! Left hand! (wyciągamy prawą rękę! lewą!) 

Right leg! Left leg! (wyciągamy prawą nogę, lewą!) 

Chin up! (broda do góry) 

Turn around! (obrót) 

Sit down! (siadamy) 

 

 

5. Utrwalenie słówek przy pomocy kart obrazkowych (w załącznikach)  

 

 Right arm – prawa ręka 

 Left arm – lewa ręka 

 Right leg – prawa noga 

 Left leg – lewa noga 

 Chin – broda 

 Turn around – obróć się 

 Sit down – usiądź  

 



6. Zabawy z użyciem kart obrazkowych/flashcards  

 

 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. 

 

7. Pokolorowanie kolorowanki (w załączniku) 

 

8. Dla chętnych wykonanie karty pracy i marionetki (w załącznikach) 

 

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

 


