
Hello! 

Dzisiaj porozmawiamy trochę o naszych rodzinach - FAMILIES.  

 Na początku obejrzyjcie drzewa rodziny Steve’a i Maggie Family Story for Kids - 
https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk - czy to takie drzewa rosnące w lesie? 

Oczywiście, że nie! Na tych drzewach nie rosną liście, tylko umieszczamy zdjęcia lub obrazki 

członków naszych rodzin.  

 Może spróbujecie, również narysowad i nazwad po angielsku swoich najbliższych? (przykład - 

zał. 1) Pomoże Wam w tym filmik Kids vocabulary - Family - family members & tree 

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

 W załączniku, znajdziecie obrazki członków rodziny – możecie je wyciąd i zagrad w znane już 

gry MEMO lub Who’s missing? (zał. 2) 

 Teraz zaśpiewajcie piękną piosenkę Family members song 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo (możecie też pokazywad  

na obrazkach, o kim jest mowa w piosence) 

 Czas rozprostowad paluszki - poruszajcie trochę nimi i policzcie – ‘prepare your Finders - 

wiggle them and count -1,2,3,4…’, a teraz posłuchajcie wierszyka Daddy Finger i spróbujcie 

włączyd się w pokazywanie https://www.youtube.com/watch?v=TUpIzP9P-DI 
Daddy finger, daddy's finger, where are you? (rozkładamy ręce w geście „nie ma”) 

Here I am, here I am How do you do? (zginamy I prostujemy kciuk) 

Mommy finger, mommy's finger, where are you? (rozkładamy ręce w geście „nie ma”) 

Here I am, here I am How do you do? (zginamy i prostujemy palec serdeczny) 

Brother finger, brother's finger, where are you? (rozkładamy ręce w geście „nie ma”) 

Here I am, here I am How do you do? (chwytamy palcami drugiej ręki środkowy palec) 

Sister finger, sister's finger, where are you? (rozkładamy ręce w geście „nie ma”) 

Here I am, here I am How do you do? (chwytamy palec serdeczny) 

Baby finger, baby finger, where are you? (rozkładamy ręce w geście „nie ma”) 

Here I am, here I am How do you do?(zginamy i prostujemy mały palec) 

 

 Następną propozycją jest dwicząca pamięd gra interaktywna Dom rodzinny 

https://view.genial.ly/5ec2e7d02106c10d16831990 - co prawda jest ona po polsku, ale 

można użyd ją także do utrwalania angielskich słówek 

 Przy tym temacie nie mogłoby zabraknąd przedszkolnego hitu Baby Shark 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w – rozruszajcie się trochę i pośpiewajcie  

o rodzinie rekinów  Możecie też je potem pokolorowad (zał. 3), wyciąd, przykleid  

do patyczków (np. od lodów lub szaszłyków) i bawid się w teatrzyk. 

 Zachęcam, również do oglądania albumów ze zdjęciami i nazywania członków rodziny.  

 

Życzę udanej rodzinnej zabawy! 

Dorota Frąckowiak (dorotasz27@tlen.pl) 
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Zał. 1 (źródło: http://al-yussanabilingue.blogspot.com/2010/11/my-family-tree.html)  

 

 

Zał. 2 (źródło: www.fullofideas.pl ) 

http://www.fullofideas.pl/


 
  

  
 

 
  

  
 



Zał. 3(źródło: www.supersimple.pl )

 

http://www.supersimple.pl/

