
Tematyka zajęć: zwierzęta wiejskie  
 
 
Piosenka na przywitanie : https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 
 
Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg 
 
przesyłam linki zwierzątek występujących w piosence do wydrukowania 
https://supersimple.com/free-printables/chicken-coloring-page/ 
https://supersimple.com/free-printables/cow-coloring-page/ 
https://supersimple.com/free-printables/duck-coloring-page/ 
https://supersimple.com/free-printables/goat-coloring-page/ 
https://supersimple.com/free-printables/horse-coloring-page/ 
https://supersimple.com/free-printables/mouse-coloring-page/ 
https://supersimple.com/free-printables/sheep-coloring-page/ 
https://supersimple.com/free-printables/rooster-coloring-page/ 
https://supersimple.com/free-printables/pig-coloring-page/ 
 
Prócz kolorowania (nazywamy kolory po angielsku) proponuję: 

1.  wydrukować karty podwójnie i zagrać w memory - wszystkie karty zakrywamy i 
układamy 3x3, odsłaniamy 2 karty, mamy za zadanie znaleźć 2 takie same 
zwierzątka. 

2. porozkładać zakryte karty po pokoju; włączyć piosenkę 
https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg gdy piosenka gra poruszamy sie 
po pokoju ( np.: skaczemy, chodzimy jak kura - możliowści jest mnóstwo w 
zależności od kreatywności ;) w piosence robimy pauzy co np 30 sekund i 
wypowiadamy nazwe zwierzątka które dzieci maja znaleźć 

3. nie pokazując dziecku karty ze zwierzatkiem wydajemy dzwięk - dziecko odgaduje 
jakie to zwierzatka, razem nazywaja zwierzatko po angielsku  - zamiana ról  

4. kalambury - rodzice rysuja  zwierzatko, dziecko odgaduje, wspolnie nazywamy je po 
angielsku - zamiana ról (będzie ciekawie i wesoło ;))  

 
Piosenka Five little ducks:  
https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo  
 
Robimy przedstawienie -przesyłam link do wydrukowania pacynek 
https://picklebums.com/images/picklebums_five_ducks.pdf  - drujemy, wspólnie wycinamy 
oraz przyklejamy na papier techniczny/tekture/karton i przyczepiamy np do 
słomek/patyczków i zaczynamy - https://picklebums.com/five-little-ducks-puppet-printable/  
 
 Robimy własną farmę, nazywamy zwierzątka które na niej hodujemy 
https://supersimple.com/downloads/the-animals-on-the-farm-worksheet-make-your-own-farm
.pdf  
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Łączymy zwierzątka z ich cieniami, nazywamy zwierzatka ( niektóre dzieci wykonywały to 
zadanie, ale bardzo im się podobało i sądze, że chętnie zrobią to z rodzicami w domu) 
https://supersimple.com/downloads/the-animals-on-the-farm-worksheet-color-and-match.pdf 
 
bingo - przesyłam link do wydrukowania bingo ze zwierzętami oraz do samodzielnego 
stworzenia z dziećmi gry z ich własnymi zwierzętami 
gotowe bingo https://supersimple.com/downloads/animals-bingo.pdf 
samodzielne - https://supersimple.com/downloads/animal-bingo-game-1.pdf 
 
 
piosenka na pożegnanie:https://www.youtube.com/watch?v=UQfvAlmr5g0 
 
 
 
Ważne: Bawiąc się z dziećmi proszę starać się dać dziecku możliwość samodzielnego            
nazywania zwierząt w pierwszej kolejności. Życzę przyjemnej zabawy, przyjemność przede          
wszystkim! Proponuję bawić się krócej, a częściej :)  

https://supersimple.com/downloads/the-animals-on-the-farm-worksheet-color-and-match.pdf
https://supersimple.com/downloads/animals-bingo.pdf
https://supersimple.com/downloads/animal-bingo-game-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UQfvAlmr5g0

