
Farm Animals 
 

 

Przypomnij sobie nazwy zwierząt 

oglądając filmik :) 

           https://youtu.be/S6Ait911Emo 

 

1. Piosenka na powitanie „Good Morning, Mr. Rooster”. 

https://youtu.be/1Ziku4FLka4 

 

Pobawmy się ze zwierzakami, które już świetnie znacie :) 

 

                     

                    
 

 

2. „Animal Sounds Song” – Listen to the song and repeat animal sounds :) 

Posłuchaj piosenki i powtórz odgłosy zwierząt. 

https://youtu.be/zgJle_VO7Gk 

 

3. „Farm animals listening game” – Przypomnieliście sobie odgłosy zwierząt, 

nadszedł czas na zadanie specjalne.  

 Wsłuchaj się i spróbuj zgadnąć, jakie zwierzęta schowały się w filmie! 

(Oczywiście znalezione zwierzaki nazywamy w języku angielskim :)  

https://youtu.be/KQSWqKNZpwk 

https://youtu.be/LHsdH6WPfsI 
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4. Colour the animals – Pokoloruj zwierzęta przedstawione na obrazku. 

Nazwij w języku angielskim zwierzęta oraz kolory, których użyłeś do ich 

pokolorowania. Good luck! Powodzenia! :)  
(załącznik 1, źródło: janauczycielka.com) 

 

5. „Five Big Roosters” Song – Sing the song and jump with five Roosters! 

Zaśpiewaj piosenkę i skacz z kogutami! 
https://youtu.be/rR2aEk-iw98 

 

Five big Roosters jumping on the bed  

One fell off and bumped his head  

Momma called the doctor and the doctor said  

No more Roosters jumping on the bed!  

 

Four big Roosters jumping on the bed  

One fell off and bumped his head  

Momma called the doctor and the doctor said  

No more Roosters jumping on the bed!  

 

Three big Roosters jumping on the bed  

One fell off and bumped his head  

Momma called the doctor and the doctor said  

No more Roosters jumping on the bed!  

 

Two big Roosters jumping on the bed  

One fell off and bumped his head  

Momma called the doctor and the doctor said  

No more Roosters jumping on the bed!  

 

One big Rooster jumping on the bed  

One fell off and bumped his head  

Momma called the doctor and the doctor said  

Put those Roosters right to bed  

No more Roosters jumping on the bed! 

 

6. Memory Game – Rozłóżcie ilustracjami do dołu dwa zestawy kart 

obrazkowych. Dziecko odkrywa dwa rysunki i nazywa ukazane na nich 

zwierzęta. Jeśli odwrócone zostaną dwie identyczne karty, rodzic i dziecko 

mówią: Yes, they are the same! i pozostawiają obrazki odsłonięte, zwycięzca 

może też zabrać parę. Jeżeli karty będą różne rodzic i dziecko mówią 

wspólnie: No, they aren’t the same! a karty należy z powrotem zakryć. 

Kolejne dwa rysunki odsłania następny gracz :)  
(załącznik 2, źródło: janauczycielka.com). 

 

7. Goodbye song! 

https://youtu.be/0LDArAJf7-c 
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Załącznik 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


