
Hello! Zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola dziś chciałabym przybliżyd wszystkim 

przedszkolakom temat Anglii od tej najbardziej „angielskiej”, tradycyjnej strony. 

Na początku przywitamy się po angielsku: 

 Hello, hello https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

 Teraz zapraszam Was na wycieczkę po Londynie ze Świnką Peppą i jej przyjaciółmi - Peppa 

Pig goes to London https://www.youtube.com/watch?v=epNCNNhKsF0 

 Czy wiecie już, co to ‘London bridge’? Może spróbujecie zbudowad swój most z klocków lub 

pudełek, śpiewając przy tym London Bridge is falling down 

https://www.youtube.com/watch?v=D_FMOyTwh9A 

 Teraz możesz spróbowad swoich sił w Londyoskim Sudoku (zał.1) – pamiętaj, że w każdej linii 

może występowad tylko po jednym obrazku: London bus (autobus), London taxi (taksówka), 

guard (strażnik), crown (korona), flag (flaga), telephone box (budka telefoniczna).  

 Albo wytropid (I spy London)i policzyd różne rzeczy i miejsca, które kojarzą nam się z 

Londynem (zał. 2). (‘Please count in English’ – Licz po angielsku, proszę. ‘How many buses can 

you see?’- Ile widzisz autobusów?) 

 Chciałabym, żebyśmy nauczyli się krótkiej wyliczanki i rozruszali swoje paluszki – ‘Prepare 

your fingers and count them’ – Przygotowujemy paluszki, ruszając nimi i liczymy każdy po 

kolei. A oto wierszyk: 

 

Hickory Dickory Dock https://www.youtube.com/watch?v=uMNOZ7rC5hU 

 

Hickory, dickory dock  

the mouse ran up the clock (palce zamieniają się w myszkę i wchodzą po rzeciwległym 

ramieniu) 

the clock struck one (clap once) (zegar wybił pierwszą godzinę, więc pokazujemy na palcach 1 

i klaszczemy raz) 

the mouse ran down (schodzimy myszką z “zegara” -ramienia) 

hickory dickory dock.  

 

Hickory dickory dock  

the mouse ran up the clock(j.w.) 

the clock struck two (clap twice) (pokazujemy na palcach 2 i klaszczemy dwa razy) 

the mouse said, boo! (myszkapowiedziała: Buuu!) 

hickory dickory dock 

 

Hickory dickory dock  

the mouse ran up the clock(j.w) 

the clock struck three (clap three times) (pokazujemynapalcach 3 iklaszczemy 3 razy) 

the mouse said, whee! (myszka powiedziała: Łiii! I zjechała po naszym ramieniu) 

hickory dickory dock  

 

Hickory dickory dock  

the mouse ran up the clock (j.w) 

the clock struck four (clap four times) (pokazujemynapalcach 4 iklaszczemy 4 razy) 

the mouse said, no more! (myszka powiedziała: Już więcej nie!) 

hickory dickory dock 
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 Czy pamiętacie, jaka osoba zasiada na tronie w Anglii? Tak, to królowa! (‘It’s a queen!’) 

Obejrzyjcie teraz zabawną historię o niej i jej zaginionym kapeluszu The Queen’s Hat 

https://www.youtube.com/watch?v=Uos9BjtsIDA 

 To była długa wycieczka, jednak jeśli macie jeszcze trochę siły zachęcam do zabawy przy 

piosence  Wheels on the bus 

https://www.youtube.com/watch?v=I46IcoFAVdU&pbjreload=10 

 Nie pozostało nam nic innego, jak pożegnad się przy znanej dzieciom piosence Bye bye 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

Miłej wycieczki po Londynie! 

Pani Dorota (dorotasz27@tlen.pl) 
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Zał. 1 (źródło: www.pomyslyprzytablicy.wordpress.com) 

 



Zał.2 (źródło: www.pomyslyprzytablicy.wordpress.com) 

 


