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2. Body parts

A Propozycja zapisu w dzienniku

Hello song. Wprowadzenie wyliczanki Body parts, wprowadzenie nazw części ciała i reagowanie na czynności z nimi 
związane. Praca z KD – rozpoznawanie części ciała misia. Utrwalenie i powtórzenie słownictwa. Bye-bye song.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
CD nagrania: Hello song, Bye-bye song, Body parts, tamburyn, KD s. 4–5, maskotka misia, obrazki do powieszenia 
na tablicy: głowa, stopy, dłonie, plecy, brzuch

Przebieg zajęć

N. zaprasza dzieci.

Let’s sit in a circle, N. pokazuje przed sobą jedną dłonią okrąg.
In one, two, three!  N. pokazuje jeden, dwa, trzy palce.

CD Hello song
N. włącza nagranie i zachęca dzieci do wspólnego pokazywania i śpiewania piosenki w formie dialogu.

N. podchodzi do wybranych dzieci i wita się z nimi.

N.: Hello.  N. macha do wybranego dziecka.
D.: Hello.
N.: I’m... What’s your name?
D.: I’m... 

Zabawa ruchowa Body parts

Let’s stand up,    N. podnosi zwrócone do góry dłonie.
In one, two, three.   N. pokazuje jeden, dwa, trzy palce.

N. włącza nagranie, powtarza słowa i pokazuje wyliczankę za pomocą ruchów ciała. Zachęca dzieci do pokazywania 
i mówienia razem z nim. 

Nod your, nod your, nod your head. Poruszanie głową w górę i w dół. 
Stamp your, stamp your, stamp your feet. Tupanie nogami. 
Clap your, clap your, clap your hands. Klaskanie. 
Rub your, rub your, rub your tummy  Głaskanie się po brzuchu.
And now look at your back! Próba spojrzenia na swoje plecy – obracanie się.

Praca z KD
N. zaprasza dzieci.

Let’s sit in a circle, N. pokazuje przed sobą jedną dłonią okrąg.
In one, two, three!  N. pokazuje jeden, dwa, trzy palce.
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Look! In the picture there are one, two, three umbrellas.  N. pokazuje trzy na palcach.
Green umbrella, orange umbrella and yellow umbrella.  N. wskazuje kolejne parasole.
In the picture there are two raincoats.  N. pokazuje dwa na palcach.
A green raincoat and an orange raincoat.  N. wskazuje kolejne płaszcze.
In the picture there are wellies.  N. wskazuje parę kaloszy.
Orange wellies.  N. wskazuje pomarańczowe kalosze.
In the picture it’ raining!  N. demonstruje palcami padający deszcz.
In the picture it’s windy!   N. wydmuchuje powietrze przed siebie, krę-

cąc głową.
In the picture it’s autumn.

Zabawa ruchowa It’s raining, it’s windy 
N. zamyka książkę i mówi: And now listen!, włącza nagranie i zachęca dzieci do mówienia rymowanki i pokazywania 
odpowiednich gestów.

It’s raining, it’s raining, it’s raining heavily!  Pokazywanie palcami padającego deszczu.
It’s windy, it’s windy.  Ręce podniesione do góry, ruch kołyszącego się drzewa. 
One,   Jeden palec wystawiony do przodu.
Two,   Dwa palce wystawione do przodu.
Three.  Trzy palce wystawione do przodu.

N. i dzieci podchodzą do okna. N. zadaje dzieciom pytania: Is it windy today? Is it raining today?, pokazując odpowied-
nie gesty.

Zabawa ruchowa
N. dzieli salę na dwie części, np. sznurkiem lub liną. W jednej części kładzie parasol, w drugiej – płaszcz przeciwdesz-
czowy. Podchodzi do parasola i pyta: 

What is it?  N. zachęca dzieci do odpowiedzi. 
Yes, it’s an umbrella. It’s raining here. 

Potem przechodzi na drugą stronę sali, podnosi płaszcz i wydmuchuje powietrze przed siebie: 

What is it?  Zachęca dzieci do odpowiedzi. 
Yes, it’s a raincoat. It’s windy here.

Dzieci poruszają się swobodnie po sali (w tle piosenka Colours). N. wyłącza muzykę i mówi: It’s raining / It’s windy. 
Dzieci mają ustawić się w odpowiedniej części sali. Kiedy to zrobią, N. inicjuje pokazywanie i mówienie jednej części 
wyliczanki, np. It’s raining, it’s raining, it’s raining heavily! N. włącza nagranie i powtarza kilkukrotnie schemat zabawy.

Powtórzenie słownictwa
Dzieci siadają na dywanie zwrócone do tablicy. N. przyczepia do niej obrazki ilustrujące nowe słówka: deszcz, wiatr, 
i zachęca dzieci do ich powtórzenia: rain, wind.

CD Bye-bye song 
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11. Food 2

A Propozycja zapisu w dzienniku

Hello song. Wprowadzenie słownictwa: a plum, cheese, bread. Zapoznanie z piosenką Yummy twist. Zabawa rucho-
wa. Praca z tablicą obrazkową. Bye-bye song.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
CD nagrania: Hello song, Bye-bye song, Yummy twist, talerz, wykałaczki, nóż, pokrojone na kawałki: ser, chleb, 
śliwki, obrazki do powieszenia na tablicy: śliwka, ser, chleb

Przebieg zajęć

CD Hello song 

Wprowadzenie słownictwa
N. trzyma za plecami śliwkę i pokazuje ją dzieciom. Mówi: Look what I’ve got. It’s a plum. Everybody: A plum. Podaje 
śliwkę dziecku siedzącemu obok, zachęca je do powtórzenia słowa i przekazania śliwki do kolejnego dziecka (powta-
rzamy ćwiczenie, aż śliwka dotrze do N.). N. analogicznie wprowadza słowa cheese i bread.

N. przed zajęciami kroi w kostkę ser, śliwki, chleb i nabija każdy produkt na osobne wykałaczki. Ustawia przed sobą 
talerz z koreczkami, wskazuje na siebie dłonią i mówi: I close my eyes (zakrywa oczy dłonią). Drugą ręką bierze kawa-
łek jedzenia i próbuje rozpoznać jego smak. Mówi, np.: A plum. I like plums. Plums are yummy. Potem zaprasza jedno 
z dzieci do siebie i prosi: Kasia, close your eyes (gestem przypomina, co oznacza komenda). Dziecko losuje kawałek 
jedzenia i próbuje go nazwać. Jeśli ma problem z odgadnięciem, co zjadło, N. zachęca inne dzieci do pomocy. N. po-
wtarza zabawę z chętnymi dziećmi.

Inny wariant zabawy: Zadanie to można zrealizować w parach. Dzieci siadają w dwóch rzędach naprzeciwko siebie. 
Dzieciom z jednego rzędu N. rozdaje po kawałku jedzenia. Dzieci z drugiego rzędu zamykają oczy i próbują za po-
mocą zmysłów rozpoznać, co to za produkt. Dziecko, któremu się uda, głośno wykrzykuje słówko (dzieci, które nie 
pamiętają słów, usłyszą je od innych).

Zabawa ruchowa Yummy twist
Dzieci stoją w kole. N. włącza piosenkę, dzieci tańczą twista. 

Plums, plums. I like plums. 
Bread, bread. I like bread. 
Cheese, cheese. I like cheese. 
Yummy, yummy twist! 

Powtórzenie słownictwa
N. podchodzi do tablicy i przywiesza obrazki: śliwki, chleba i sera. Zachęca dzieci do powtórzenia po nim słówek: 
a plum, bread, cheese.

CD Bye-bye song
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B Propozycja zapisu w dzienniku

Hello song. Zabawa Brother in the valley. Wiersz Grandparents’ day. Praca z tablicą obrazkową. Bye-bye song.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
CD nagrania: Hello song, Bye-bye song, Grandparents’ day, Brother in the valley 

Przebieg zajęć

CD Hello song 

Zabawa ruchowa Brother in the valley (ucze.pl)
N. włącza nagranie z KN lub sam śpiewa piosenkę na melodię Rolnik sam w dolinie. Dzieci chodzą w kole, trzymając 
się za ręce. Jedno z nich jest w środku, to – brother. Wszystkie pozostałe śpiewają piosenkę:

Brother in the valley, brother in the valley, e-oh, e-i-oh, brother in the valley. 
Brother needs a sister, brother needs a sister,  Brat wybiera jedną z dziewczynek
E-oh, e-i-oh, brother needs a sister.  i wciąga ją do koła – tworzą razem małe kółko.

Sister in the valley, sister in the valley, e-oh, e-i-oh, sister in the valley.
Sister needs a daddy, sister needs a daddy,  Siostra wybiera jednego z chłopców
E-oh, e-i-oh, sister needs a daddy.  i wciąga go do koła.

Daddy in the valley, daddy in the valley, e-oh, e-i-oh, daddy in the valley.
Daddy needs a mummy, daddy needs a mummy,  Tata wybiera jedną z dziewczyn
E-oh, e-i-oh, daddy needs a mummy.  i wciąga ją do koła.

Mummy in the valley, mummy in the valley, e-oh, e-i-oh, mummy in the valley.
Mummy needs a baby, mummy needs a baby,  Mama wybiera dziecko 
E-oh, e-i-oh, mummy needs a baby.  i wciąga je do koła.

Kiedy w kole znajdzie się już cała rodzina, N. podchodzi do poszczególnych dzieci i pyta grupę, wskazując pojedyncze 
dzieci: Who’s this?

Wiersz Grandparents’ day (s. 61)

Powtórzenie słownictwa
N. podchodzi do tablicy ze słowniczkiem obrazkowym i zachęca dzieci, aby powtórzyły słówka razem z nim. 

CD Bye-bye song 
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