
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: Color old grandma and old grandpa 

 

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. Utrwalenie słówek:  

 

mama, mommy – mama, 

papa – daddy – tata 

wprowadzenie formy: mother – matka 

wprowadzenie formy: father - ojciec 

 

 

 

 

 

 



4. Piosenka ruchowa Baby Shark pozwalająca utrwalić poznane wcześniej słówka na przykładzie 

rodziny rekinków: 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

 

Baby shark, doo doo doo doo doo doo.  

Baby shark, doo doo doo doo doo doo.  

Baby shark, doo doo doo doo doo doo. Baby shark! (dziecko rekinek) 

 

Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.  

Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.  

Mommy shark, doo doo doo doo doo doo. Mommy shark! (Mamusia rekin) 

 

Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.  

Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.  

Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.  

Daddy shark! Grandma shark, doo doo doo doo doo doo. (Tatuś rekin) 

 

Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.  

Grandma shark, doo doo doo doo doo doo. Grandma shark! (Babcia rekin) 

 

Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.  

Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.  

Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo. Grandpa shark! (Dziadziuś rekin) 

 

Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.  

Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.  

Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.  

Let’s go hunt! Run away, doo doo doo doo doo doo.  

Run away, doo doo doo doo doo doo.  

Run away, doo doo doo doo doo doo. Run away!  

 

Safe at last, doo doo doo doo doo doo.  

Safe at last, doo doo doo doo doo doo.  

Safe at last, doo doo doo doo doo doo. Safe at last!  

 

It’s the end, doo doo doo doo doo doo.  

It’s the end, doo doo doo doo doo doo.  

It’s the end, doo doo doo doo doo doo. It’s the end! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w


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

Można użyć dołączony kart obrazkowych z Super Simple  

 

 Baby – dziecko 

 Mama – mama 

 Papa – tata 

 Grandma – babcia 

 Grandpa – dziadek  

 

 

6. Zabawy z użyciem kart obrazkowych/flashcards (można użyć kart z piosenki o rekinach) 

 

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

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

 

7. Ćwiczenia z wykorzystaniem rodzinnej fotografii 

 

Warto użyć fotografii rodzinnej i wskazywać:  

This is: moomy/daddy/grandma/grandpa 

Kiedy dziecko ma przed sobą fotografie rodzinną zadajemy mu pytanie:  

It is your daddy/mommy/ grandma/grandpa?  

Dziecko odpowiada: Yes, it is. (Tak jest) 

  No, it is not (Nie, nie jest) 

Prosimy dziecko o wskazanie na fotografii: Wskaż mi twojego (tatę) proszę 

Show me your daddy, please.  

Show me your mommy, please. 

Show me your grandma, please. 

Show me your grandpa, please.  

 Wprowadzenie słówka: 

 old – stary 

 

8. Color old grandma and old grandpa – Kolorowanka z babcią i dziadkiem  

(w załączniku) 

 

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

 


