
Spring is here! 

 

W tym tygodniu przywitamy … 

WIOSNĘ!  

 

1. Hello Song – sing our „Hello song” https://youtu.be/tVlcKp3bWH8 

2. Spring is here! How do you think I know?  

Nadeszła Wiosna! Jak myślisz, skąd o tym wiem?  

Posłuchaj piosenki i sprawdź, kto zwiastuje nadejście wiosny! :) 

https://youtu.be/DobrRgD5aOU 

 

Spring is Here (rozkładamy ręce na boki) 

Spring is here.  

Spring is here.  

How do you think I know? (wskazujemy na siebie) 

I just saw a bluebird.  

That is how I know.  

 

Spring is here.  

Spring is here.  

How do you think we know?  

We just saw a bluebird that is how we know.  

Do the bird walk and strut your thing. (maszerujemy) 

Do the bird walk and flap your wings. (machamy „skrzydłami”) 

Do the bird walk do anything  

and look around for another sign of spring. (rozglądamy się w lewo i w prawo) 

Sing verses changing underlined words to bee, ladybug, butterfly, frog  

(use jump instead of walk). 

3. Click on pictures, listen and repeat words 3 times – kliknij na obrazki, posłuchaj 

nagrania powtórz 2 albo 3 razy każde słówko 😊 

https://view.genial.ly/5e7f16383fea8d0db0c29205 
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ZABAWY Z OBRAZKAMI  

(PDF „Spring is here”, źródło: janauczycielka.com) 

4. Zabawa „Echo” 

Pokaż dzieciom kartę z dowolnym obrazkiem. Wypowiedz głośno nazwę 

ukazanego elementu. Zadaniem dzieci jest naśladowanie echa: kilkukrotne 

powtórzenie usłyszanego wyrazu, za każdym razem ciszej. Możesz pokazać 

gestem, że kolejne powtórzenia powinny być coraz cichsze. Na koniec zabawy 

zapytaj dzieci, ile razy wypowiedziały dane słowo. Pokaż na palcach liczbę, którą 

otrzymasz w odpowiedzi i podaj ją głośno po angielsku.  

 

5. Zabawa „Gdzie jest …?” 

Rozłóż w różnych miejscach w pokoju karty obrazkowe. Poproś dziecko, aby 

przeszło się po pomieszczeniu i zapamiętało, gdzie leżą poszczególne rysunki. 

Następnie zapytaj: Where is the (bee) flashcard? Zachęć dziecko do odpowiedzi: 

There it is! i poproś o przyniesienie odpowiedniego obrazka. Pochwal dziecko za 

wykonanie zadania: Yes, well done! 

 

6. Colour the butterfly – pokolorujcie obrazek motyla. Powiedzcie rodzicom 

w języku angielskim, jakich kolorów użyliście! :) (załącznik 1) 

 

7. Goodbye Song – Listen „Goodbye song” and sing with animals! 

https://youtu.be/DuwTW6DzObs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DuwTW6DzObs


Załącznik 1 

 


