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Informacje o zajęciach:

Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu 65 – „Wiolinek” odbywają się
dwa razy w tygodniu: we wtorek oraz w środę we wszystkich grupach
wiekowych według harmonogramu:
We wtorek:
Grupa I
11.00-11.15
Grupa II
11.15 – 11.30
Grupa V
11.30– 12.00
Grupa III
12.20 – 12.40
Grupa IV
12.40– 13.05

W środę:
Grupa V
9.00-9.30
Grupa I
9.30 – 9.45
Grupa II
9.45-10.00
Grupa IV
10.00-10.25
Grupa III
10.25-10.45

Podczas zajęć dzieci poznają słownictwo poprzez bajki i baśnie, uczą się różnych piosenek,
rymowanek i wierszyków. W trakcie nauki języka angielskiego jest wykorzystywanych wiele gier i
zabaw językowych dostosowanych do wieku uczestniczących dzieci.
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Poniżej prezentujemy materiał, który dzieci opanowały lub są w trakcie
nauki.
W trakcie zajęć z języka angielskiego dzieci ze wszystkich grup powtórzyły
materiał obejmujący 1 poziom książki „Kraina Baśni angielski dla
najmłodszych. W trakcie powtórek utrwaliły słownictwo z następujących
bajek:
1. Bajka o „Złotowłosej” - Goldilock and the three bears ( Bear – miś, woods – las, house –
dom, porridge – owsianka, pot – garnek, walk – chodzić, hop – skakać, run – biegać, live –
mieszkać,hot – gorący, cold – zimny, hard – twardy, soft – miękki,
just
right – w sam raz, sit – siedzieć, sleep – spać, eat – jeść
2. Bajka o „Piernikowym Ludziku” - The Gingerbread Man ( Grandpa – dziadek
Grandma – babcia, farmer – farmer, fox – lis, cow – krowa, horse – koń, Lake – jezioro, day –
dzień, want – chcieć, say – mówić, see – widzieć, make - robić )
i
3. Bajka o „Żółwiu i Zającu” - The Tortoise and the Hare (Winner – zwycięzca blue - niebieski
Sun – słońce, yellow – żółty, Sky – niebo, red- czerwony, Tortoise – żółw green – zielony pink
– różowy, Hare- zając , Animals – zwierzęta, gray – szary, black – czarny, Start – start, Finish –
koniec, Wake up – budzić się)
oraz piosenki i wierszyki np:
1. Three Little monkeys:
Three little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
Mummy call the doctor and the doctor said: ”no more little monkeys juping on that bed!”
Two little monkeys jumping on the bed…
One little monkey jumping on the bed…
2. Two little blackbirds
Two little blackbirds sitting on the hill
One named Jack and one named Jill
Fly away Jack, fly away Jill
Come back Jack, come back Jill
3. Where is Thumbkin
„WHERE IS THUMBKIN, WHERE IS THUMBKIN,
HERE I AM, HERE I AM,
HOW ARE YOU TODAY, SIR?
VERY WELL, I THANK YOU”
( POINTER, TALL MAN, RING MAN, BABY)
4. Head and shoulders
HEAD AND SHOULDERS, KNEES AND TOES,
KNEES AND TOES,
HEAD AND SHOULDERS, KNEES AND TOES,
EYES AND EARS AND MOUTH AND NOSE
HEAD AND SHOLDERS, KNEES AND TOES
KNEES AND TOES
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Obecnie z dziećmi pracujemy z drugą częścią naszego
podręcznika.

Grupa I
Poznaliśmy już bajkę o „ Trzech koziołkach Gruff” i słowa:
1. Three Billy goats Gruff – bajka o trzech koziołkach ( big goat- duży koziołek,
middle goat średni koziołek, ugly troll brzydki troll, bridge – most, river –
rzeka, brown - brązowy flower - kwiatek small goat - mały koziołek orange pomarańczowy, grass – trawa - sweet cookie słodkie
ciasteczko, Purple – purpurowy, meadow – łąka, troll – trol , violet –
fioletowy
Piosenki i wierszyki:
1. „Bridge and river
Goat and meadow
There comes out
A troll’s shadow
And he eats you.”
2. „Yellow cherry,
Sweet strawberry,
And blueberry blue,
Out go you!”
3. If You happy and you know it
If you happy and you know it, clap your hands (2x)
If you happy and you really want to show it clap your hands
If You happy and you know it stomp your feet (2x)
If you happy and you really want to show it stomp your feet
If you happy and you know it shout Hooray… (2x)
If you happy and you really want to show it shout hooray..
If you happy and you know it do all three…
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Dzieci uczą się jeszcze piosenek:
1. „The wheels on the bus” - https://youtu.be/PnCVHLQPapw
2. Z okazji Świąt Wielkanocnych wprowadzona została piosenka:
https://youtu.be/nZLIiq7B85g

3. Jack and the Beanstalk – Jaś i fasola ( strawberry –
truskawka, banana – banan,orange – pomarańcza, raspberry – malina,
blueberry – jagoda, peach – brzoskwinia cherry – wiśni sweet cherry –
czereśnia plum – śliwka , apple – jabłko,
Tych słów właśnie się uczymy:
cloud – chmura, market – rynek bean – fasolka, beanstalk – strąk fasoli,
cart – wózek, cat – kot, cheese – ser , garden – ogród, mouse – myszk go –
iść steal – kraść, cut – ciąć , has – ma, have – mieć tall – wysoki
1. Two small mice
Two small mice
jumping on a cart
One jumps away
The other starts to play!
2. I go to the house,
and have a mouse,
we steal the bed,
the mouse has an axe,
we cut the legs…
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Grupa II
Poznaliśmy już bajkę o „Trzech koziołkach Gruff” i słowa:
1. Three Billy goats Gruff – bajka o trzech koziołkach ( big goat- duży koziołek,
middle goat średni koziołek, ugly troll brzydki troll, bridge – most, river –
rzeka, brown - brązowy flower - kwiatek small goat - mały koziołek orange pomarańczowy, grass – trawa - sweet cookie słodkie
ciasteczko, Purple – purpurowy, meadow – łąka, troll – trol , violet –
fioletowy
Piosenki i wierszyki:
1. „Bridge and river
Goat and meadow
There comes out
A troll’s shaddow
And he eats you.”
2. „Yellow cherry,
Sweet strawberry,
And blueberry blue,
Out go you!”
3. If You happy and you know it
If you happy and you know it, clap your hands (2x)
If you happy and you really want to show it clap your hands
If You happy and you know it stomp your feet (2x)
If you happy and you really want to show it stomp your feet
If you happy and you know it shout Hooray… (2x)
If you happy and you really want to show it shout hooray..
If you happy and you know it do all three…
Dzieci uczą się jeszcze piosenek ( Teksty znajdują się pod plikiem video ):
1. „The wheels on the bus” - https://youtu.be/PnCVHLQPapw
2. Z okazji Świąt Wielkanocnych wprowadzona została piosenka:
https://youtu.be/nZLIiq7B85g
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2. Jack and the Beanstalk – Jaś i fasola ( strawberry –
truskawka, banana – banan,orange – pomarańcza,
raspberry – malina, blueberry – jagoda, peach –
brzoskwinia cherry – czereśnia sweet cherry – czereśnia
plum – śliwka , apple – jabłko,
Tych słówek się uczymy:
cloud – chmura, market – rynek bean – fasolka, beanstalk – strąk fasoli, cart –
wózek, cat – kot, cheese – ser , garden – ogród, mouse – myszk go – iść steal –
kraść, cut – ciąć , has – ma, have – mieć tall – wysoki
Piosenki i wierszyki:
1) Two small mice
jumping on a cart
One jumps away
The other starts to play…
2) I go to the house,
and have a mouse,
we steal the bed,
the mouse has an axe,
we cut the legs…
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Grupa III i IV
Poznaliśmy już bajkę o „Trzech koziołkach Gruff” i słowa:
1. Three Billy goats Gruff – bajka o trzech koziołkach ( big goat- duży
koziołek, middle goat średni koziołek, ugly troll brzydki troll, bridge –
most, river – rzeka, brown - brązowy flower - kwiatek small goat - mały
koziołek - orange - pomarańczowy, grass – trawa - sweet cookie
słodkie ciasteczko, Purple – purpurowy, meadow – łąka, troll – trol ,
violet – fioletowy
Piosenki i wierszyki:
2. „Bridge and river
Goat and meadow
There comes out
A troll’s shaddow
And he eats you.”
3. „Yellow cherry,
Sweet strawberry,
And blueberry blue,
Out go you!”
Dzieci uczą się jeszcze piosenek (Teksty znajdują się pod
plikiem video ):
1. „The wheels on the bus” - https://youtu.be/PnCVHLQPapw
2. Z okazji Świąt Wielkanocnych wprowadzona została piosenka:
https://youtu.be/nZLIiq7B85g
3. Hokey-pokey - https://youtu.be/avObiJYQBQc

2.Jack and the Beanstalk – Jaś i fasola ( strawberry – truskawka, banana –
banan,orange – pomarańcza, raspberry – malina, blueberry – jagoda, peach –
brzoskwinia cherry – wiśni sweet cherry – czereśnia plum – śliwka , apple –
jabłko, cloud – chmura, market – rynek bean – fasolka, beanstalk – strąk fasoli,
cart – wózek, cat – kot, cheese – ser , garden – ogród, mouse – myszka go – iść
steal – kraść, cut – ciąć , has – ma, have – mieć tall – wysoki
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1) Two small mice
jumping on a cart
One jumps away
The other starts to play!
2)I go to the house,
and have a mouse,
we steal the bed,
the mouse has an axe,
we cut the legs…
Uczymy się wierwszyka
Jack the mouse and mama mouse:
1. Jack the mouse and mama muse,
Live together in the house,
They are happy, they are funny ,
They eat cheese. The cheese is yummy.
2. Jack the mouse and mama muse,
Live together in the house,
Are they happy? Are they funny?
They eat cheese. Is the cheese yummy?
3.Jack the mouse and mama muse,
Live together in the house,
They are not happy! They are not funny!
They eat cheese. The cheese is not yummy!

9

Grupa V
Poznaliśmy już bajkę o „Trzech koziołkach Gruff” i słowa:
1. Three Billy goats Gruff – bajka o trzech koziołkach ( big goat- duży koziołek,
middle goat średni koziołek, ugly troll brzydki troll, bridge – most, river –
rzeka, brown - brązowy flower - kwiatek small goat - mały koziołek orange pomarańczowy, grass – trawa - sweet cookie słodkie
ciasteczko, Purple – purpurowy, meadow – łąka, troll – trol , violet –
fioletowy
Piosenki i wierszyki:
1. „Bridge and river
Goat and meadow
There comes out
A troll’s shaddow
And he eats you.”
2. „Yellow cherry,
Sweet strawberry,
And blueberry blue,
Out go you!”
3. If You happy and you know it
If you happy and you know it, clap your hands (2x)
If you happy and you really want to show it clap your hands
If You happy and you know it stomp your feet (2x)
If you happy and you really want to show it stomp your feet
If you happy and you know it shout Hooray… (2x)
If you happy and you really want to show it shout hooray..
If you happy and you know it do all three…
Dzieci uczą się jeszcze piosenek (Teksty znajdują się pod plikiem video ):
4. „The wheels on the bus” - https://youtu.be/PnCVHLQPapw
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5. Z okazji Świąt Wielkanocnych wprowadzona została piosenka:
https://youtu.be/nZLIiq7B85g
6. Hokey-pokey - https://youtu.be/avObiJYQBQc

2. Jack and the Beanstalk – Jaś i fasola ( strawberry – truskawka, banana –
banan,orange – pomarańcza, raspberry – malina, blueberry – jagoda,
peach – brzoskwinia cherry – wiśni sweet cherry – czereśnia plum – śliwka
, apple – jabłko, cloud – chmura, market – rynek bean – fasolka, beanstalk
– strąk fasoli, cart – wózek, cat – kot, cheese – ser , garden – ogród,
mouse – myszka go – iść steal – kraść, cut – ciąć , has – ma, have – mieć
tall – wysoki
1) Two small mice
jumping on a cart
One jumps away
The other starts to play!
2)I go to the house,
and have a mouse,
we steal the bed,
the mouse has an axe,
we cut the legs…
3) One small mouse
Walks around the house
He has three beans
And always wins
He runs away, the other starts to play...
Utrwalamy wierszyk:
Jack the mouse and mama mouse:
1. Jack the mouse and mama muse,
Live together in the house,
They are happy, they are funny ,
They eat cheese. The cheese is yummy.
2. Jack the mouse and mama muse,
Live together in the house,
Are they happy? Are they funny?
They eat cheese. Is the cheese yummy?
3.Jack the mouse and mama muse,
Live together in the house,
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They are not happy! They are not funny!
They eat cheese. The cheese is not yummy!

!!!! Pracujemy już nad ostatnią bajką z drugiego poziomu:
Princess on the pea – Księżniczka na ziarnku grochu.
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