
Witam Was w kolejnym tygodniu pracy zdanej.  

Na początek zachęcam Was do zabawy „Stop! Go!”  Na hasło „Go” dziecko biegnie, na hasło 

„Stop” dziecko zamienia się w posąg. Możecie zaprosić do zabawy rodzeństwo lub 

domowników. 

A w dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o dzikich zwierzętach (Wild Animals) 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



Na początek posłuchajcie nazw zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE 

 

Propozycje wykorzystania kart obrazkowych: 

 

1. Rodzic wymienia zwierzątko a dziecko dotyka właściwy obrazek. 

2. Rodzic wymienia zwierzątko a dziecko rzuca piłeczką / kulką z papieru we właściwy 

obrazki. 

3. Rodzic wymienia trzy zwierzątka a dziecko układa sekwencję obrazkową (dokładnie w 

takiej kolejności w jakiej rodzic wymienił zwierzątka) 
 

Wild animals sounds and movements 

Rodzic pokazuje dziecku karty obrazkowe, podaje nazwy dzikich zwierząt, a dziecko 

przypisuje każdemu z nich ruch i/lub odgłos. 

A lion- pokaż zęby (wyszczerz je) i ryknij (roar like a lion) 

A tiger – mrucz jak tygrys (growl like a tiger) 

A mokey – drap się po głowie (scratch your head like a monkey), skacz jak małpka i wydawaj 

małpie odgłosy 

A giraffe – wyciągnij szyję jak najwyżej (stretch like a giraffe) 

A hippo  -idź jak hipopotam (move like a hippo) 

A crocodile – gryź jak krokodyl (Chomp like a crocodile) 

An elephant -  idź jak słoń (Stomp like an Elephant) 

A snake – pełzaj jak wąż(slither like a snake) 

A zebra biegnij (run like  a zebra) 

Możecie również wysłuchać piosenki „Jungle Animals Song” i naśladować ruchy zwierząt z 

piosenki https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM 

Znajdź zwierzę 

Dziecko porusza się po pokoju przy muzyce, kiedy muzyka ucichnie rodzic podaje nazwę 

zwierzęcia do którego dziecko musi szybko podbiec. 

„What’s this?” 

A teraz możesz obejrzeć historyjkę „What’s this?” 

https://www.youtube.com/watch?v=1XrYm7N3IZU 
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Zabawy z rymowanką 

Rymowankę do zabawy do  utrwalenia słownictwa. Dzieci mówi rymowankę i wylicza wśród 

obrazków i mówi co się znajduje na obrazku na który wypadły ostatnie słowa. 

Eenie meenie miney moe 

Catch a tiger by the toe 

If he hollers let him go 

Eenie meenie miney moe 

 

The itsy bitsy Monkey” 

Jakiś czas temu słuchaliście rymowanki o pajączku. Dzisiaj posłuchajcie bardzo podobnej 

rymowanki, ale tym razem o małpce, którą uderzył w głowę kokos.   

https://www.youtube.com/watch?v=MaGTAEFjyp8 

https://www.youtube.com/watch?v=TYInOm8GkUI 

 

 
 

The Longest Snake 

 

Dziecko dostaje kartkę A4, jego zadaniem jest podarcie jej na kawałki i ułożenie ich w kształt 

węża tak aby wąż wyszedł jak najdłuższy. Węża możemy zmierzyć za pomocą sznurka albo 

centymetra.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MaGTAEFjyp8
https://www.youtube.com/watch?v=TYInOm8GkUI


Kalambury 

Dziecko losuje kartkę z narysowanym zwierzęciem. Ruchem musi przedstawić to zwierzę. 

Rodzic odgaduje o jakie zwierzę chodzi.  

 

Piosenka „Walking in the jungle”  

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 

Żeby piosenka miała jeszcze większy urok dziecko może zamienić się w zwierzątka, które 

mieszkają w dżungli, a pomogą w tym opaski.  

Szablon do wydrukowania. https://supersimple.com/downloads/walking-in-the-jungle-

headbands.pdf 

 

1. Let’s take a walk in the jungle. 

Walking in the jungle. Walking in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. (x2) 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a frog! 

We’re not afraid! 

2. Let’s stomp. 

Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. (x2) 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a monkey! 

We’re not afraid! 

3. Let’s jump. 

Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. (x2) 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a toucan! 

We’re not afraid! 

4. Let’s skip. 

Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. (x2) 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a tiger! 

RUN! 

 

Draw a Picture 

A teraz powtórz nazwę swojego ulubionego zwierzątka z piosenki i powtórz ją po angielsku. 

Narysuj ulubione zwierzątko, które dzisiaj poznałeś i pokoloruj je. Nazwijcie je oraz 

towarzyszące mu kolory. 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
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Układanie puzzli online  

Wysłuchaj pytania, ułóż puzzle i spróbuj zaznaczyć właściwą odpowiedź spośród trzech 

„Accept” (również musisz je odsłuchać naciskając na ikony z głośnikami). Być może uda Ci 

się odgadnąć co to za zwierzę bez układania? Sprawdź koniecznie  

 

https://view.genial.ly/5eb73e407199c50d8c4189ae/presentation-mishmash-english-jungle-

animals?fbclid=IwAR18Zhx96x25IItIMDcKvX6NZ1y-

vqtuJ1ZqpQnQpS5N88AiuiG3f51txmE 

 

Memory online 

A teraz możesz zagrać w memory – znajdź pary. 

https://matchthememory.com/jungle 

 

Goodbye 

Have a nice day☺ 

Kamila Olejnik 
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