
 

01.04.2020 ANGIELSKI 5-6 latki (Grupy III, IV, V) 

 

Drodzy Rodzice!  Kochane Przedszkolaki! 

Mam nadzieję, że w Waszych domach rosną piękne szczypiorki z „domowego 

ogródka”. Mój wygląda tak: 

 

Poniżej przedstawiam kolejne ćwiczenia, które mogą zostać wykorzystane w 

domu. Oczywiście wszystkie piosenki i materiały mogą służyć wielokrotnie  

 

1. PIOSENKA ‘Wash Your Hands’ 

(Cel: w zabawny i przyjemny sposób przypomnienie dzieciom o myciu rąk) 

Piosenka, którą chciałam zaproponować dzisiaj wszystkim dzieciom, jest związana z 

BARDZO ważnym teraz tematem. Przy okazji możemy przypomnieć  dzieciom o tym jak 

prawidłowo myć ręce (podwijamy rękawy, zwilżamy, namydlamy – dość długo, następnie 

spłukujemy i wycieramy).   

Wash Your Hands Song | Music for Kids | The Singing Walrus – kanał You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE


2. WYKONANIE GRZECHOTKI  

 

(Cel: urozmaicenie zajęć, ćwiczenie małej motoryki, zróżnicowanie aktywności) 

Ponieważ w najbliższym czasie będę proponować dużo piosenek, chciałabym zaproponować 

wszystkim dzieciom własnoręczne wykonanie grzechotki.  

Żeby słuchanie i śpiewanie piosenek było jeszcze milsze i ciekawsze ! 

Do pustej plastikowej butelki (najlepiej małej, ale duża też się sprawdzi) trzeba wsypać garść 

fasoli, grochu lub kaszy grubej lub drobnej, ew. koaliki albo inne małe elementy. Butelkę 

trzeba zakręcić. Jeśli w domu są maluchy, które mogą połknąć małe przedmioty można 

dodatkowo okręcić butelkę taśmą klejącą (w okolichach zakrętki). 

 

 

 

Na zdjęciu jest moja grzechotka. W środku są akurat chrupki dla kota  

 

 



3. ZABAWA RUCHOWA 

(Cel: powtórzenie, utrwalenie poznanych wcześniej prostych poleceń; zróżnicowanie 

aktywności dzieci). 

Tych z Rodziców, którzy czują się na siłach zachęcam do spróbowania zabawy ruchowej, 

którą często wykorzystuję na zajęciach. Wypowiadamy proste polecenia i sprawdzamy, czy 

dzieci potrafią je wykonać. Jeśli nie jesteśmy pewni wymowy w tym lub innym przypadku 

polecam słownik online: diki    https://www.diki.pl/ 

Na zajęciach do tej pory pojawiły się następujące polecenia: 

sit down,  

stand up, 

 clap your hands,  

turn around,  

jump,  

stop,  

stomp (tupiemy jedną nogą, żeby łatwo odróżnić od walk),  

fly,  

swim, 

 

close your eyes,  

walk, 

bend your knees, 

touch your head, eyes, ears, knees,  

wave 

Niektóre dzieci potrafią wykonać wszystkie te polecenia bezbłędnie! 

 

Wszytkim życzę dużo zdrowia i spokoju! 

Wasza pani od angielskiego 

Marianna Kądziela 


