
  HELLO!!! Zapraszam 3 i 4 - latków do zabawy z angielskim!!! 

Środa, 7 kwietnia 2021 

 

Do You Have a Pet?  – poznajemy nazwy zwierząt. 

 

Na powitanie, zapraszam Was do zabawy przy znanej Wam piosence „If You’re  Happy” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

If you’re happy – clap your hands – klaszczemy w ręce 

If you’re angry – stomp your feet – tupiemy nogami 

If you’re scared – say „oh no!”- udajemy, że się boimy, a potem wołamy „Oh no!” 

If you’re sleepy – take a nap – ziewamy, a potem kładziemy głowę na dłoniach i udajemy, że śpimy. 

 

Drogie Dzieci, czy macie jakieś zwierzątko? Do you have a pet?  Dzisiaj poznamy nazwy kilku 

zwierzątek, na podstawie piosenki „I Have a Pet” 

Zanim posłuchacie piosenki, musimy poznać nowe słówka. Powtórzcie je kilka razy. 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/embed/l4WNrvVjiTw?feature=oembed


                    

            a dog /dog/ - pies                                 a cat /kat/ - kot                            a mouse /małs/- mysz 

 

Pora na wysłuchanie piosenki „I Have a Pet.” W piosence będzie 6 zwierzątek, ale nas najbardziej będą 

interesować tylko pies, kot i mysz. Zwróćcie uwagę na odgłosy, jakie wydają te zwierzątka. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

Do you have a pet? 

Yes, I have a dog. 

I have a pet. 

He is a dog. 

And he says, “Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof.” 

I have a cat. 

I have a pet. 

She is a cat. 

And she says, “Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow.” 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/embed/pWepfJ-8XU0?feature=oembed


I have a mouse. 

I have a pet. 

He is a mouse. 

And he says, “Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak.” 

Woof woof. 

Meow meow. 

Squeak squeak. 

 W języku angielskim inaczej naśladujemy odgłosy niektórych zwierząt. Powtórzcie za Rodzicem 

kolejne odgłosy: 

• A dog – woof / łuf/ 

• A cat – meow /miał/ 

• A mouse – squeak /skłik/ 

 

Zapraszam Was teraz do obejrzenia i uważnego posłuchania krótkiego filmiku – piosenki. Zwróćcie 

szczególną uwagę na o jakich zwierzątkach rozmawiają dzieci. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3UVFaOoSeyU 

 

Czy udało Wam się wysłuchać o jakich zwierzątkach rozmawiały dzieci? (dog, cat) 

Jeszcze raz zapraszam Was do posłuchania piosenki „I Have a Pet” i naśladowania odgłosów. 

https://www.youtube.com/watch?v=3UVFaOoSeyU
https://www.youtube.com/embed/3UVFaOoSeyU?feature=oembed


 
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

 

Na zakończenie proponuję pokolorować wybrany obrazek, który znajduje się w załączniku. 

GOODBYE! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/embed/pWepfJ-8XU0?feature=oembed

