
Tydzień 08-12.06 2020 Żabki i Pszczółki 

ZAJĘCIA 1 Powtarzamy zajęcia z poprzedniego tygodnia                                                                           

ZAJĘCIA 2 

Piosenka na powitanie:Good Morning.  

Good Afternoon.  https://youtu.be/CuXyGFqyii4  

 Zabawa  - Line Jump Game (Granica). 

   Do zabawy przydatne będą karty obrazkowe (można skorzystać z poniższego linku): 

    https://images.app.goo.gl/sXpZjWGHNdgD4N2M8  

Na dywanie kładziemy skakankę lub sznurek. Przy jednym końcu staje Rodzic,w każdej dłoni 

trzymając wybraną ilustrację. Dziecko zajmuje miejsce na środku skakanki. Rodzic wyjaśnia że będzie 

wymieniaćna przemian nazwy produktów które znajdują się na trzymanych w dłoniach kartach. 

Dziecko powinno przeskoczyć na tę stronę skakanki po której znajduje się dany produkt. Można 

zastosować tzw.'zmyłkę'- wymienić nazwę produktu dwa razy pod rząd,jeżeli dziecko przeskoczy na 

niewła- ściwą stronę skakanki wtedy np. traci punkt. Rodzic i dziecko zamieniają się miejscami. 

    Piosenka: 

    Do You Like Song For Kids  https://youtu.be/1oHDLxRDrvs  

    Words (Słowniczek): 

    marshmallows-pianki; meatballs-zrazy; 

    beans-fasola; brownies-rodzaj ciasta czekoladowego; 

 

    Piosenka na pożegnanie 

    See You Later Song    https://youtu.be/fnWvU8xeMnk    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tydzień 08-12.06 2020 Biedronki i Mrówki 

ZAJĘCIA 1 Powtarzamy zajęcia z poprzedniego tygodnia.                                                                                 

ZAJECIA 2                                                                                                                                                                

Piosenka na powitanie:Good morning Good Afternoon. 

https://youtu.be/CuXyGFqyii4 

Zabawa  - Let's Make a Pizza. 

(Zróbmy pizzę). 

Ustalamy kod:duże kółko wycięte z żółtego ( lub pomarańczowego papieru) - spód do pizzy; 

czerwone kółka - pomidor; brązowe kółka - salami; białe trójkąty - grzyby; żółte kwadraciki - ser; 

Frazy do powtarzania: 

Let's make a pizza you and me. 

[lets mejk  ə pi:tsə ju ənd mi] 

Let's make a pizza it's yummy. 

[lets mejk a pi:tsə yts jamy]                             

tomato [təmatəu];salami[səla:mi];cheese 

[czi:z];mushrooms [maszrumz]. 

Put on ; Let's eat;Yummy; I love pizza. 

Say the Rhyme : 

Let's make a pizza you and me 

Let's make a pizza it's yummy ! 

Tomato! Salami!Mushrooms!Cheese! 

Put on the tomatoes! 

Put on the salami! 

Put on the mushrooms! 

Put on the cheese! 

I love pizza!Let's eat! 

Powtarzany kilkakrotnie wierszyk za każdym razem nakładając odpowiednie                                                

składniki na 'spód pizzy '.Z czasem można dodawać inne składniki (wg upodobań). 

Proponuję powtórzenie zwrotów: 

'I do/I don't ';Yummy ';'Yucky '.Piosenka: https://youtu.be/B0uqIKF4VPs   

Do You Like......? 

Piosenka na pożegnanie -                                                                                                                                        

SeeYou Later  SeeYou You Again Song : https://youtu.be/fnWvU8xeM 


