
Witam. 

W tym tygodniu poznamy nazwy zwierząt i ich dzieci na farmie, które będziemy utrwalać i powtarzać 

poprzez różnorodne gry i ćwiczenia interaktywne. Życzę dobrej zabawy  

Klikając w link do lekcji pojawi się strona do logowania: E-mail – monikapaduszynska@wp.pl , Hasło 

– Wenecja9. Po zalogowaniu na stronę wydawnictwa Nowa Era proszę wejść w zakładkę LEKCJE 

CYFROWE. Następnie wybieramy zielone pudełko – poziom 3, a potem Rozdział 6 (Na wsi) lekcja 1 

i 2. 

Dzieci 5-6 letnie 

2 dzień  

Link do lekcji – https://englishplaybox.pl/data/media/level3/scorm-

emt.html?sco=content%2Flearningunit8%2Fscript_00002.emt.xml&title=Lekcja+2&api=13 

Klikamy w głośnik w lewym, górnym rogu na każdej stronie: 

1. Strona tytułowa 

2. Gra – look, listen and repeat – popatrz, posłuchaj i powtórz. Włącz nagranie – zatrzymuj je po 

każdym usłyszanym wyrazie i poproś dziecko o jego powtórzenie. Ponownie odtwórz 

słownictwo – tym razem włącz pauzę po każdej parze wyrazów i pros dzieci, żeby je 

powtórzyły.  

Odtwórz nagranie – zatrzymuj je po każdej nazwie dorosłego zwierzęcia. Zadaniem dziecka 

jest dopowiedzieć nazwę młodego zwierzęcia. Ponownie włącz nagranie – w tej rundzie włącz 

pauzę przed nazwami zwierząt dorosłych, które dziecko będzie dopowiadać. Jeśli nadal 

dobrze się bawicie, zamieńcie się rolami.  

3. Piosenka On the farm – watch, listen and sing – obejrzyj, posłuchaj i zaśpiewaj. Odtwórz 

nagranie i wspólnie posłuchajcie piosenki On the farm. Następnie poproś dziecko, żeby 

podczas kolejnego słuchania zapamiętało wszystkie nazwy zwierząt domowych. Odtwórz 

piosenkę ponownie. W odpowiednich momentach zatrzymuj nagranie, tak żeby dziecko 

mogły naśladować odgłosy zwierząt, o których jest właśnie mowa w piosence.  

Podaj nazwę dowolnego zwierzątka, np. sheep. Zadaniem dziecka jest powiedzieć, jaki odgłos 

ono wydaje (baa, baa). Potem zamieńcie się rolami. Możecie kontynuować zabawę – tym 

razem podaj jakiś odgłos, np. cluck, cluck, a dziecko wymienia właściwe zwierzątko. Jeśli 

nadal dobrze się bawicie, jeszcze raz zamieńcie się rolami. 

4. Gra – Gdzie jest moja mamusia? – play the game – zagraj w grę: klikaj w karty, aż połączysz 

dorosłe zwierzęta z ich małymi. 

5. Labirynt – match the baby animals with their mummies and daddies – połącz małe zwierzątka 

z ich mamusiami i tatusiami. 

Poznane słownictwo: 

 

               Cat- kot                                                                                                                      goat – koza 

 Dog- pies                                                                                                                   lamb - jagnię 

 bird -ptak                                                                                                                  calf - cielak 

 Rabbit- królik                                                                                                            chick - kurczaczek 



Chicken- kurczak                                                                                                      duckling - kaczuszka 

 Duck- kaczka 

  cow -krowa 

 horse- koń 

 pig- świnia  

sheep- owca                                                                                                            Monika Paduszyńska 

 

 


