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Hi! 

Przywitajmy się dziś nową piosenką  https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/

Good morning. Good morning.
Good morning to you.
Good morning, Mr. Rooster.
Cock-a-doodle-doo.

Good morning. Good morning.
Good morning to you.
Good morning, Mr. Rooster.
Cock-a-doodle-doo.

Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo!
Good morning to you

Z pewnością już dobrze znacie piosenkę The Animals on the farm. Możecie ją teraz odsłuchać.

Na kolejny dzień ze zwierzętami z farmy przygotowałam Wam pomysł z teatrem cieni. Zapewne w 
domu nie będziecie mieć problemu ze znalezieniem ciemnego pomieszczenia… ewentualnie 
zasłońcie rolety i ruszamy do zabawy……

Shadow play – teatrzyk cieni

Teatrzyk cieni to jedna  ulubionych form utrwalania języka z małymi poliglotami. Jest kilka 
wariantów, które stosunkowo łatwo przygotować, a spektrum słownictwa i struktur, które można 
powtórzyć - ogromne! W  wersji podstawowej wystarczą wasze ręce i lampa o dość mocnym 
świetle, ustawiona za dzieckiem, słomki do napojów, taśma klejąca, sylwetki poznanych zwierząt 
wycięte z papieru. Ustaw lampę tak, by dziecko mogło rzucać na ścianę cienie (własne lub 
kształtów dłoni). Na rozgrzewkę naucz malucha kilku figur (np. zajączka) 

Odtwórz piosenkę, w której występują przygotowane przez was zwierzęta i obrazuj jej treść ruchem
razem z dzieckiem. Możesz też poprowadzić tę zabawę wykorzystując kukiełki wycięte z 
szablonów.

Poniżej karta pracy dla Was – znajdź odpowiedni obrazek

https://supersimple.com/song/good-morning-mr-rooster/


https://www.youtube.com/watch?v=LHsdH6WPfsI&list=PLXb8xvZvLYLUd4fHS2k4o-
4nGhnrYwOJN&index=3

Pod tym linkiem znajdziecie piosenkę, w której występuje 5 zwierząt…..2 z nich już znacie z 
poprzednich zajęć…. Listen what can you hear?

A kolejne 5 zwierząt w piosence poniżej (powinniście znać je wszystkieJ). Piosenki pochodzą ze 
strony Angielskie bajanie… polecam, znajdziecie tam wiele propozycji zabaw.

https://www.youtube.com/watch?v=KQSWqKNZpwk&list=PLXb8xvZvLYLUd4fHS2k4o-
4nGhnrYwOJN&index=2

Tu też możecie wykorzystać teatrzyk cieni.

Myślę, że jak na jeden dzień to wystarczy zabawy z j. angielskim. Zajęcia oczywiście możecie 
podzielić na kilka dni… powtarzajcie dużo… aby zapamiętać jak najwięcej. Bye, bye …. see you 
tomorrow.

Hello!!!!

Good morning. Good morning.
Good morning to you.
Good morning, Mr. Rooster.
Cock-a-doodle-doo.

Good morning. Good morning.
Good morning to you.
Good morning, Mr. Rooster.
Cock-a-doodle-doo.

Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo!
Good morning to you
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Dla was kogut do pokolorowania wg wzoru:

Na dziś przygotowałam Wam super zabawę ze strony Super Simple….



https://supersimple.com/caities-classroom/where-do-these-animals-live/

Weźcie udział w zabawie z kolorowymi jajkami i zwierzątkami…. przypomnijcie sobie kolory i 
powtórzcie zwierzęta z Dżungli, Sawanny i Antarktydy…. Have fun!!!

Na zakończenie zajęć posłuchajcie piosenki o mamie kaczce i jej kaczątkach…. Po obejrzeniu 
nagrania odpowiedzcie na pytania…  Ile dzieci ma mama kaczka? Dlaczego mama byłą
 smutna???? Jak zakończyła się przygoda?

https://supersimple.com/song/five-little-ducks/ 

Five little ducks went out one day.
Over the hill and far away.
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack.”
But only four little ducks came back.

1, 2, 3, 4.

Four little ducks went out one day.
Over the hill and far away.
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack.”
But only three little ducks came back.

1, 2, 3.

Three little ducks went out one day.
Over the hill and far away.
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack.”
But only two little ducks came back.

1, 2.

Two little ducks went out one day.
Over the hill and far away.
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack.”
But only one little duck came back.

1.

One little duck went out one day.
Over the hill and far away.
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack.”
But none of the five little ducks came back.

Sad mother duck went out one day.
Over the hill and far away.
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack.”
And all of five little ducks came back.

Five little ducks went out one day.
Over the hill and far away.
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack.”
And all of the five little ducks came back!

Na stronie oczywiście karty pracy do pobrania
A tu znajdziecie zabawę ruchową do tej piosenki https://supersimple.com/how-to-teach-super-
simple-songs/how-to-teach-five-little-ducks/
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A jeśli macie jeszcze ochotę w weekend na coś nowego to polecam filmy o Muzzym.  Pierwszy 
odcinek pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=nxllySllKbE

 

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

