
Język angielski – praca zdalna 6.04.-9.04.2021r. 

Dla wszystkich grup: 

 Taniec  na rozruszanie „Food on the farm dance” dla wszystkich grup 
polecam! 

https://www.youtube.com/watch?v=v2NFUdmsA1M  

i drugi taniec „If animals could dance” 
https://www.youtube.com/watch?v=RSA5PvcV0_k  

 Film wprowadzający słownictwo związane ze zwierzętami na farmie :  

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc  

 Piosenka „Old McDonald” utrwalająca znajomość zwierząt na farmie i ich 

odgłosów: 

https://youtu.be/_6HzoUcx3eo  

 

 Propozycja zabawy z piosenką/wyliczanką i obrazkami: 

„Help the Farmer” – zapoznanie z piosenką/wyliczanką 

Pomoce: kartoniki z obrazkami zwierząt i gospodarza; żetony z jedzeniem, tekst rymowanki  

zamieszczony poniżej lub piosenka przesłana na grupach facebookowych dla rodziców. 

Rozkładamy kartoniki ze zwierzętami – w takiej kolejności, jak występują w 

piosence/wyliczance i nazywamy je wspólnie z dzieckiem. Następnie prezentujemy sylwetę 

gospodarza Billa i nazywamy go (This is a farmer. His name is Bill). Na dywanie rozłożone są 
żetony z pokarmem dla poszczególnych zwierząt. W trakcie trwania piosenki Rodzic 

manipuluje sylwetą gospodarza. Gdy padnie nazwa wybranego zwierzęcia, dziecko wskazuje 
właściwy obrazek i kładzie przy nim żeton z pokarmem. 
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„Help the Farmer” (sł. Natalia Łasocha, muz. Gabriela Gąsior)  

Far, far away 

 Over the hill  

There is a farmer  

And his name is Bill. 

 Bill has a farm Noisy and big. 

 All his animals  

Want to eat and eat. 

 If you want to help Bill,  

Feed the animal 

 Whose name you hear. 

 A cow – moo-moo,  



A horse – neigh-neigh,  

A duck – quack-quack, 

 A hen – cluck-cluck, 

 A cock – cock-a-doodle-doo, 

 A sheep – baa-baa,  

A goose – honk-honk,  

A dog – woof-woof,  

A cat – meow-meow,  

A pig – oink-oink,  

And that’s it! 

 Far, far away  

Over the hill  

There is a farmer 

 And his name is Bill.  

Bill has a farm Noisy and big.  

All his animals  

Want to eat and eat. 

Propozycja zabawy pochodzi z magazynu Bliżej Przedszkola nr 3.234/2021 

 „On the farm” – masażyk paluszkowy 

On the Farm (Katarzyna Niemiec) 

 A horse on the farm gallops on the ground, uderzanie piąstkami o plecy dziecka 

A chick on the farm eats without a sound. stukanie palcami  

A pig on the farm rolls in the mud, ruchy kołowe jedną dłonią  

A piglet rolls too – have you seen that? ruchy kołowe obiema dłońmi  

A duck on the farm flaps its wings, one and two. uderzanie otwartymi dłońmi po bokach pleców  

A cat creeps slowly and the mouse says – BOO!  

wspinanie się palcami z dołu do góry, wyszeptanie do ucha „BOO” 

Propozycja zabawy pochodzi z magazynu Bliżej Przedszkola nr 3.234/2021 

 

Krasnoludki 

 Słuchanie i śpiewanie piosenki o kaczuszkach, utrwalanie liczenia do 5:  

https://youtu.be/pZw9veQ76fo  

 Piosenka wprowadzająca słownictwo związane ze zwierzętami na farmie: 

https://youtu.be/pZw9veQ76fo


https://www.youtube.com/watch?v=Rs972keaw1k  

Jagody 

 Słuchanie piosenki i oglądanie teledysku przedstawiającego zwierzęta na 
farmie i ich odgłosy: 

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg  

 Słuchanie i śpiewanie piosenki „Old McDonald” i wskazywanie 

właściwego odgłosu zwierzątka: 

https://youtu.be/e5BwVmidYwQ  

Zające 

 Słuchanie piosenki i oglądanie teledysku przedstawiającego zwierzęta na 

farmie i ich odgłosy: 

           https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg  

 Oglądanie bajkowego teatrzyku: „Three litlle pigs” („Trzy małe świnki”) 

https://www.youtube.com/watch?v=cgzAmpIDXp8  

Żaby 

 Oglądanie teledysku i odpowiadanie na pytania z piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E  

Utrwalanie kolorów i nazw zwierząt na farmie. 

 Oglądanie bajkowego teatrzyku: „The ugly duckling” („Brzydkie kaczątko”)   

https://www.youtube.com/watch?v=bNwtMlZMEh4  

Pszczoły 

 Oglądanie teledysku i odpowiadanie na pytania z piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E  

Utrwalanie kolorów i nazw zwierząt na farmie. 

 Wirtualna karta pracy z powtórką słownictwa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ISsDTDop76U  

 Słuchanie bajki „The little red hen”: 

https://www.youtube.com/watch?v=2E72TZy0LNo  
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