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

Środa, 14.04.2021 

 

FARM ANIMALS – POZNAJEMY ZWIERZĘTA Z GOSPODARSTWA. 

 

Na powitanie, zapraszam Was do zabawy przy znanej Wam piosence „Hello, How Are You?” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdZk314eVJQ 

 

Drogie Dzieci, tydzień temu poznaliśmy trzy zwierzątka na podstawie piosenki „I Have a Pet” 

Pamiętacie jak się nazywały?  

                    

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

https://www.youtube.com/watch?v=AdZk314eVJQ
https://www.youtube.com/embed/AdZk314eVJQ?feature=oembed


 

Dla przypomnienia wysłuchajcie piosenki „I Have a Pet.”  

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

 Powtórzcie również ich odgłosy: 

• A dog – woof / łuf/ 

• A cat – meow /miał/ 

• A mouse – squeak /skłik/ 

 

Drogie Dzieci, czy byliście kiedyś w wiejskim gospodarstwie?  

Jakie tam widzieliście zwierzęta?  

Czy pamiętacie jakie wydają odgłosy?  

Które zwierzęta wiejskie są duże, a które małe? 

Które chodzą na dwóch nogach, a które na czterech?  

Czy wiecie czyn się żywią?  

Czy my otrzymujemy coś od tych zwierząt? 

Zapewne wiele już wiecie o zwierzętach gospodarskich i jeszcze wiele się dowiecie. 

 

Teraz zapraszam Was na farmę, czyli do gospodarstwa.  

Obejrzyjcie filmik, posłuchajcie jak nazywają się mieszkające tam zwierzęta i jakie wydają odgłosy. 

Postarajcie się zapamiętać jakie zwierzęta się Wam pokażą. 

 

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


 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs972keaw1k 

 

Czy udało Wam się zapamiętać jakie zwierzęta się pojawiły? Których nie było na filmiku? A może wiecie  

w jakiej kolejności się pokazywały? 

Poniżej przedstawiam Wam obrazki zwierząt: 

    

/kat/ /pig/ /ho:rs/ /ruste/ 

    

/dak/ /szip/ /dog/ /gołt/ 

 

Udało Wam się odpowiedzieć na wszystkie pytania?  

Teraz powtórzcie z Rodzicami nazwy zwierząt gospodarskich, postarajcie się zapamiętać jedno lub dwa. 

Jeśli ktoś zapamięta więcej nazw, to będzie mógł się pochwalić na zajęciach już w przedszkolu. 

 

Zapraszam do zabawy. Połączcie proszę zwierzę z jego cieniem. 

Ten obrazek znajduje się również w załączniku nr 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs972keaw1k
https://www.youtube.com/embed/Rs972keaw1k?feature=oembed


 
 

 

 

Pora na kolejną zabawę – WHAT IS IT? 

Tym razem włączcie filmik i spróbujcie odgadywać jakie pokazują Wam się zwierzęta. One będą 

pokazywane małymi fragmentami. Powodzenia! 

 

 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=mUeSNpv5dd4 

 

Już czas się pożegnać znaną piosenką “Good Bye Friends” 

 

 

Na zakończenie proponuję pokolorować obrazek, który znajduje się poniżej oraz w załączniku nr 2. 

 

GOODBYE! 

https://www.youtube.com/watch?v=mUeSNpv5dd4
https://www.youtube.com/embed/mUeSNpv5dd4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2O975ewRT7Q?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 


