
 

 

język angielski Frezje 

środa 20 V 2020  

 

Temat: Przypominamy nazwy członków rodziny. Poznajemy piosenkę My family. 

Przedstawiamy swoją rodzinę. 

 
Cele szczegółowe: 

 śpiewa piosenkę, wskazuje palce odpowiadające członkom rodziny 

 powtarza nazwy członków rodziny, psa i kota 

 rozumie określenia: big, little 

 rozumie słowa piosenki, śpiewa ją 

 przedstawia członków swojej rodziny 

 rozpoznaje rzeczy charakterystyczne dla członków rodziny  

 śpiewa i ilustruje ruchem piosenkę 
 

 Powitanie. 

Dziś przywitajmy się zabawą paluszkową „Finger family". Przygotujcie swoją 

prawą dłoń i zgodnie ze słowami piosenki chwytajcie za kolejne palce, zaczynając od 

kciuka. Spróbujcie zaśpiewać: 

Daddy finger, daddy finger, where are you? (Gdzie jesteś, tatusiu?) 

Here I’m. Here I’m. How do you do? (Tu jestem. Jak się masz?) 

Dalej zmieniamy tylko członków rodziny: mummy finger, brother finger, sister finger, 

baby finger. 
https://youtu.be/1RMvYzY8gC8  

 

 Wprowadzenie. 
Przypomnijmy sobie na początek członków rodziny. Zwróćcie uwagę na określenia 

big i little, duża i mała.  

mother, father, big brother, little brother, big sister, little sister, grandpa, grandma, 

dog, cat, baby 

https://youtu.be/oEWXE_V4Mqw  

 

 Część zasadnicza. 

Teraz zapraszam Was na lekcję (link poniżej), na której nauczycie się przedstawiać 

swoją rodzinę, utrwalicie nazwy jej członków: grandma, grandpa, grandparents, 

mummy (mommy to wersja amerykańska), daddy, parents, brother, sister, baby, me, 

children, a child, family.  

Przy karcie pracy „Whose portrait is it?” możecie zatrzymać film, żeby dziecko 

podało członków rodziny, z którymi kojarzą się dane elementy na obrazach. Na 

następnej karcie pracy „Who’s missing?” możecie odgadywać, kogo brakuje na 

obrazku na przykład dziadkowi itd. Następnie Waszym zadaniem będzie odgadnąć, 

które słowo pasuje, nazywa osobę przedstawioną na obrazku. Jeżeli wytrwaliście do 

tej pory, spróbujcie teraz przedstawić członków swojej rodziny za pomocą zdań typu 

„This is my grandma. (to jest moja babcia) This is me. (to jestem ja) This is a baby. (to 

jest dziecko) This is my baby brother. (to jest mój mały braciszek) This is my family. 

(to jest moja rodzina) This is my dog. (to jest mój pies)” lub „They are my 

grandparents. (to są moi dziadkowie) They are my parents. (to są moi rodzice) They 

are my pets.” (to są moje domowe zwierzątka). 

Na koniec przedstawcie swoją rodzinę na portrecie rodzinnym. Zakończcie najpóźniej 

na 14 minucie, jeżeli do tej pory wytrwaliście (możecie skończyć wcześniej).  

https://youtu.be/jUqlBmCxgw4  

  

 Na pożegnanie piosenka „I love my family”.  

Zaśpiewajcie i zatańczcie z bohaterami. 

https://youtu.be/1RMvYzY8gC8
https://youtu.be/oEWXE_V4Mqw
https://youtu.be/jUqlBmCxgw4


https://youtu.be/VIg9-jYccxM  

 

One. I love my mummy. 

Two. I love my daddy. 

Three. I love my brother.  

Here. I love my family. 

 

One, two, three. I love my family. – 3x 

Here. I love my family. 

 

 

Have fun! Dobrej zabawy! Bye bye! See you soon! 

                               

Your teacher, Lucy 

 

https://youtu.be/VIg9-jYccxM

