
Dzieo dobry! Ostatnio rozmawialiśmy o naszych domach, pokojach i niektórych sprzętach. Dzisiaj 

przyjrzymy się zwierzakom domowym, które nazywamy ‘pets’ lub ‘house pets’. Na początek 

zapoznajcie się z prezentacją:  

 House Pets! - https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0 – zachęcajmy dzieci  

do powtarzania nazw zwierząt i przysłuchiwania się dźwiękom przez nie wydawanym.  

Do powtórki może nam posłużyd piosenka Kid’s Animal Song: It’s a dog: 

https://www.youtube.com/watch?v=tNK0ToOgntw 

 ‘Now we have some pets here’ – rozkładamy przed dziedmi obrazki ze zwierzętami  

(zał. 1 wersja kolorowa lub zał. 2 do pokolorowania) i powtarzamy ich nazwy: ‘dog’ (pies), 

‘cat’ (kot), ‘bird’ (ptaszek), ‘mouse’ (mysz), ‘fish’ (ryba), ‘lion’ (lew). ‘Oh, no! Something  

is wrong here! Which animal doesn’t match here?’ (O nie! Coś tu się nie zgadza! Które 

zwierzę tutaj nie pasuje?) ‘Yes! It’s a lion! We can’t keep a lion at home!’ (Tak! To lew! Nie 

możemy trzymad lwa w domu!). Obrazki możemy wykorzystad, oczywiście do zabawy: What’s 

missing? (Czego brakuje?) – dziecko zamyka oczy, jeden z obrazków zostaje zabrany i jego 

zadaniem jest nazwanie zwierzaka, którego brakuje (podpowiedzią mogą byd wydawane 

odgłosy). 

 Teraz posłuchajcie i obejrzyjcie piosenkę I have a pet: 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

 Mam nadzieję, że dzieci pamiętają jeszcze zabawę Magic finger – rozkładamy obrazki  

w różnych częściach pokoju, ale w zasięgu wzroku, a dziecko przygotowuje swój „magiczny 

palec” – wyciąga palec wskazujący (‘Please, prepare your magic finger’). Za każdym razem 

krążymy palcem tak, jakbyśmy czarowali i powtarzamy ‘Show me, show me, show me…. 

Show me where is…. Dog!’ (Pokaż mi, pokaż mi, pokaż mi… Pokaż mi, gdzie jest…(chwila 

napięcia ;)) pies!). Zadaniem dziecka jest wskazad odpowiedni obrazek. 

 Na pewno przyda się wszystkim trochę ruchu, dlatego zapraszam do zabawy przy kolejnej 

piosence: https://www.youtube.com/watch?v=1QF5lCvtiEw 

THIS IS MY PET  

My bird, it can, fly, it can fly, it can fly – latamy – ruszamy rękami w górę i w dół,  

My dog, it can play, it can play, it can play – bawimy się z psem – rzucamy piłkę lub kośd 

My hamster, it can run, it can run, it can run – biegniemy jak chomik w kołowrotku 

And look at my cat. – wypatrujemy, co robi nasz kot – robimy daszek z dłoni przy czole 

My cat likes to sleep. – kotek lubi spad – składamy dłonie przy policzku, udajemy, że śpimy 

My fish, it can swim, it can swim, it can swim – pływamy, jak rybka 

My turtle, it can walk, it can walk, it can walk – chodzimy bardzo powoli, jak żółw 

My rabbit, it can jump, it can jump, it can jump – skaczemy, jak królik 

And look at my cat. - wypatrujemy, co robi nasz kot – robimy daszek z dłoni przy czole 

My cat likes to sleep.– mój kotek lubi spad – składamy dłonie przy policzku, udajemy,  

że śpimy 

 Zachęcam, również do skorzystania z poniższej gry planszowej (zał. 3) – rzucamy kostką, 

liczymy kropki (po angielsku), robimy kroki (po angielsku ;)) i nazywamy zwierzątka lub 

wykonujemy zadania: jump like a bunny (skacz jak zajączek), count to 5 (policz do 5), go back 

3 places (cofnij się o 3 pola), swim like a fish (płyo jak ryba), flap like a parrot (łopocz 

skrzydłami jak papuga), count to 10 (policz do 10), name 3 pets (wymieo 3 zwierzęta).  

 A jeśli jeszcze komuś byłoby mało ;) załączam karty pracy (zał. 4 – Należy wyciąd i przykleid 

zwierzątka, tam gdzie są ich cienie; zał. 5 – Łączenie zwierząt z wydawanymi przez nie 

odgłosami; zał. 6 – Kolorowanie, wycinanie i przyklejanie rybek w akwarium (zachęcam  

do zadawania przy tym pytao typu ‘What color is it?’, ‘How many fish do you have?’ itp.) 

https://www.youtube.com/watch?v=BgHNbUD_Uz0
https://www.youtube.com/watch?v=tNK0ToOgntw
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=1QF5lCvtiEw
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