
Dzieo dobry!  

Muuu, I-haha, Beeeee – domyślacie się już, gdzie przeniesiemy się dzisiaj? Tak, zapraszam wszystkie 

Przedszkolaki na wizytę w gospodarstwie, gdzie poznacie wiejskie zwierzęta – ‘FARM ANIMALS’ 

 Posłuchajcie najpierw, jak nazywamy niektóre ze zwierząt gospodarskich Learn Farm 
Animals for Kids https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc 

 Teraz proponuję, żebyście narysowali swoje zwierzątka lub wycięli te poniżej (zał. 1)  
i pobawili się w What’s missing? – przypominam zasady – rozkładamy karteczki  
ze zwierzętami przed sobą, dzieci nazywają je (rodzice wspomagają), następnie 
mówimy ‘Close your eyes’ dziecko zamyka oczy, chowamy jedną z karteczek,  
a zadaniem dziecka jest powiedzied, co zniknęło. (Ciekawym urozmaiceniem może byd 
zabawa zwierzątkami-figurkami, jeśli ktoś takie posiada. Można wtedy chowad 
zwierzątka pod chustą i pytad ‘What is it?’) 

 Czy pamiętasz jakie dźwięki wydają zwierzątka, które masz na obrazkach – spróbuj  
je naśladowad, a następnie posłuchaj Farm Animals Song - Animals Sounds Song 
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM&fbclid=IwAR1bdDs_dEdf_29H1YYwlAN58
S7j10R8VxWcLGFR0jZOqdoXwOt9ij-VVkI – za pierwszym razem proszę, żeby dzieci tylko 
słuchając spróbowały ułożyd obrazki zwierzątek, o których jest mowa w piosence – Czy 
wszystkie zwierzątka występują w piosence? Czy są tam jakieś zwierzęta, których nie  
ma na obrazkach? W drugiej części piosenki, w której słychad odgłosy zwierząt można 
zatrzymywad nagranie, tak by dzieci zgadywały, jakie zwierzęta je wydawały. Na koniec, 
oczywiście żegnamy się ze zwierzątkami: ‘Goodbye cow!’ itd. Puszczając nagranie drugi raz, 
dzieci sprawdzają, czy dobrze ułożyły swoje ilustracje, zachęcamy je także to wypowiadania 
nazw zwierząt i śpiewania. 

 Teraz posłuchajcie historii o 5 małych kaczuszkach Five Little Ducks 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=161&v=pZw9veQ76fo&feature=em
b_logo – ‘Prepare your fingers to play’ – ‘Przygotujcie paluszki do zabawy’ 

Five little ducks went out one day. (pokazujemy 5 palcy) 
Over the hill and far away.(robimy ręką górkę i zataczamy obszar, pokazując, że coś jest daleko) 
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack.”(robimy z dłoni dziób kaczki, “kwaczemy”) 
But only four little ducks came back.1, 2, 3, 4.(pokazujemy 4 palce  i liczymy) 

(…) analogicznie dalej 

One little duck (…) 
But none of the five little ducks came back. (rozkładamy ręce) 

Sad mother duck went out one day. (ze smutkiem) 
Over the hill and far away. 
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack.” 
And all of five little ducks came back. 

Możecie też pokolorowad, wyciąd kaczuszki (zał. 2) i układad je zgodnie z historyjką. 

 Na koniec zapraszam Was jeszcze na rozśpiewaną farmę Starego MacDonalda Old 
Macdonald Had a Farm https://www.youtube.com/watch?v=RVqwVcqVj6c. 
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