
ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUPIE 3- LATKÓW.  

Hello Pupils! Hello Parents!  

Witam!  

Bardzo proszę, w miarę możliwości, o pomoc w zajęciach rodziców.  

13 kwiecień – środa 

Piosenka na powitanie  

Śpiewamy piosenkę powitalną, witamy się z Cookim.  

Piosenka jest dostępna pod adresem :  

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

Na dzisiejszych zajęciach dzieci utrwalają sobie znaną już piosenkę o 

małpkach.  Pokazujemy dziecku obrazek: 

 

Zachęcamy dziecko do liczenia małpek. Mówimy:  

One, two, three, four, five.  

A następnie: 

One little monkey /łan lityl manki/  

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


Two little monkeys /tu lityl mankis/ 

three little monkeys /fri lityl mankis/ 

four little monkeys /for lityl mankis/ 

five little monkeys /fajw lityl mankis/ 

Link do piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw    

Tekst piosenki: 

Five little monkeys jumping on the bed. 

One fell off and bumped his head. 

Mama called the doctor and the doctor said, 

“No more monkeys jumping on the bed!” 

Four little monkeys jumping on the bed. 

One fell off and bumped his head. 

Mama called the doctor and the doctor said, 

“No more monkeys jumping on the bed!” 

Three little monkeys jumping on the bed. 

One fell off and bumped her head. 

Mama called the doctor and the doctor said, 

“No more monkeys jumping on the bed!” 

Two little monkeys jumping on the bed. 

One fell off and bumped his head. 

Mama called the doctor and the doctor said, 

“No more monkeys jumping on the bed!” 

One little monkey jumping on the bed. 

She fell off and bumped her head. 

Mama called the doctor and the doctor said, 

“No more monkeys jumping on the bed!” 

Dziecko słucha piosenkę, następnie zachęcam do wspólnego 

śpiewania. Miłej pracy!  

https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw


 

ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUPIE  

3- LATKÓW.  

Hello Pupils! Hello Parents!  

Witam!  

Bardzo proszę, w miarę możliwości, o pomoc w zajęciach rodziców.  

16 kwiecień – piątek  

Piosenka na powitanie  

Śpiewamy piosenkę powitalną, witamy się z Cookim.  

Piosenka jest dostępna pod adresem :  

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

Na dzisiejszych zajęciach dzieci śpiewają piosenkę o małpkach a 

także pracują z kartą pracy.   Możemy wydrukować poniższą kartę lub 

wykonać ją samodzielnie. Wycinamy małpki.                                                                   

Dzieci śpiewają piosenkę, wskazując odpowiednią małpkę. Link do 

piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw    

 Podczas śpiewania dzieci podnoszą odpowiednią małpkę. Następnie 

nazywamy kolory kokardek małpek (każda małpka ma inny kolor). 

Liczymy je. Dzieci podejmują próby śpiewania bez muzyki. 

Śpiewamy wspólnie. Można bawić się z dzieckiem podczas 

śpiewania- kto pierwszy podniesie odpowiednią małpkę. Powodzenia! 

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLTfPXNeKtc
https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw


 


