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 Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

 Potrafi nazwać różne środki transportu 

 Rozumie i wykonuje proste polecenia 

 Potrafi rozpoznać i nazwać kolory  

 Prawidłowo reaguje na czasowniki związane z ruchem  

 Rozumie i poprawnie reaguje na struktury: "What's this?", "What color is this?" 

 Target vocabulary: car, bike, train, boat, airplane  

1.  Drukujemy lub otwieramy plik VEHICLES: 

https://supersimple.com/downloads/driving-in-my-car-dock-flashcards.pdf . Rodzic 

wyraźnie wymawia nazwę każdego pojazdów, prosząc dziecko, aby po nim 

powtórzyło.  

2. Śpiewamy piosenkę „Riding in my car” link: . Wspólnie z dzieckiem naśladujemy 

ruchy pojazdów. 

Driving in my car. 

Vroom vroom vroom. 

Driving in my car. 

Vroom vroom vroom. 

Driving very fast. 

Driving very slow. 

I like driving. 

Driving in my car. 

Riding on my bike. 

Pedal pedal pedal. 

Riding on my bike. 

Riding very fast 

Riding very slow 

Pedal pedal pedal. 

I like riding, 

Riding on my bike 

Rowing in my boat, 

Rowing in my boat, 

Splash splash splash, 

Rowing very fast 

Rowing very slow. 

Splash splash splash. 

I like rowing. 

Rowing in my boat. 

Riding on my train. 

Choo, choo, choo. 

Riding on my train. 

Riding very fast. 

Choo, choo, choo. 
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Riding very slow. 

I like riding. 

Riding on my train. 

Flying in my airplane. 

Whoosh whoosh. 

Flying in my airplane. 

Flying very high. 

Whoosh whoosh. 

Flying very low. 

Whoosh whoosh. 

I like flying. 

Flying in my airplane 

 

 

3. Gra ‘What do you do? (Co robisz?)’. Wyraźnie wymawiamy podane poniżej 

czasowniki. Zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniego pojazdu 

związanego z danym czasownikiem.  

Fly – latać 

Swim – pływać 

Ride – jeździć 

Drive – kierować 

Row – wiosłować 

4. Drukujemy jedną ze stron z pliku : https://supersimple.com/downloads/driving-in-

my-car-color.pdf. Dziecko wybiera jeden z pojazdów, który lubi najbardziej i 

koloruje ulubionymi kredkami. W trakcie pracy warto pytać „What colour is it? 

Jaki to kolor?) 

5. Na deser bajka Peppa Pig: https://www.youtube.com/watch?v=l2vL69AMfgI . Na 

koniec bajki pytamy dziecko: What happener with the car ? (Co się stało z 

samochodem?) Who helpem Peppa? (Kto pomógł Peppie?) What happener 

with the tire (Co stało się z oponą?)  

Opracowała 

Mgr Aneta Szymańska 
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