
język angielski Storczyki 

środa 29 kwietnia 2020 roku 
 

Temat: Today is Monday - nazwy dni tygodnia. „Days of the week”- nauka piosenki. 
Cele szczegółowe: 

 dziecko rozumie proste polecenia i reaguje na nie 

 ilustruje ruchem rymowanki i piosenki 

 powtarza nazwy dni tygodnia 

 układa dni tygodnia we właściwej kolejności 

 odgaduje, który dzień tygodnia zniknął 

 odpowiada na proste pytania z dialogu 
 

 Powitanie. 

„Hello! Hello! How are you today?” 

Przywitajmy się naszą piosenką: 
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8  
 

 Dziś nauczymy się nazw dni tygodnia. Wysłuchajcie najpierw nagrania i spróbujcie 

powtarzać: 
https://youtu.be/nD1NOgm5E94  

 

 Zobaczmy, co robimy w poszczególne dni tygodnia. Zmienię się teraz w małą dziewczynkę i 
opowiem wam o poszczególnych dniach tygodnia: 

 https://youtu.be/6IANEgOBXi0  

 

 Zabawa „What's missing?" czyli "Co zniknęło?". 
Proponuję teraz, żeby Rodzice zapisali nazwy dni tygodnia po angielsku na paskach papieru 

(w języku angielskim inaczej niż w naszym piszemy nazwy dni tygodnia wielką literą). 

Dziecko może samo ułożyć je w dobrej kolejności. Potem rozrzucamy je i układamy na nowo. 
Następnie dziecko zamyka oczy, a Wy chowacie za siebie jedną kartkę. Prosicie, żeby 

otworzyło oczy i powiedziało, co zniknęło. Można także zamienić się rolami. Po angielsku 

rozmowa wyglądałaby mniej więcej tak. Spróbujcie ją przeprowadzić. 
- Let’s mix days of the week. (Pomieszajmy dni tygodnia) 

- Can you file these days ine the right order? (Czy możesz ułożyć te dni we właściwej 

kolejności?) 

- Yes, I can. (Tak, mogę.) – odpowiedź dziecka. 
- Can you close your eyes? Please. (Czy możesz zamknąć oczy? Proszę.) 

- Ok. Now you can open your eyes. What’s missing? (Teraz możesz otworzyć oczy. Co 

zniknęło?) 
Dziecko wymienia nazwę dnia, którą Rodzic schował. Jeśli wymieni dobrą, pokazujemy   

ją i odpowiadamy: 

- Yes, you right! Bravo! (Tak, masz rację. Brawo!) 

A jeśli potrzebujecie pomocy w wymowie, do tej zabawy przyda się następujące nagranie: 
https://youtu.be/xNZwlw5haTM  

 

 Czas na śpiew. Zapraszam was do śpiewania razem z mamą kurą. Wolno, cicho, głośno i 
szybko. 

https://youtu.be/mXMofxtDPUQ  

 
 Zabawa ruchowa do piosenki „Seven days a week". 

Czas na ruch, zapraszam do tańca. Poruszajcie swoimi rękoma, stopami. Przy okazji 

zaśpiewajcie nazwy dni tygodnia. Potrząśnijcie swoimi rękoma i stopami. Wystukujcie rytm 

rękoma i stopami.  
https://youtu.be/lPgTdgvj_jc  

 

 Pożegnanie. 
Na koniec zapoznam was z sympatycznym Mattem. Potraficie wykonać takie ruchy do 

piosenki? Gdy przedstawi się wam i zapyta o wasze imię, odpowiedzcie mu. 

https://youtu.be/36n93jvjkDs   

 

Have fun! Dobrej zabawy! Bye bye!                               Your teacher, Lucy 
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