
 

 HELLO SPRING!  

 
                    

 

 

 

 

 

                          

 

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

 

PRZYPOMNIJMY SOBIE WIOSENNE SŁOWNICTWO … GOTOWI? 

Do zabaw możecie wykorzystać karty z poprzednich zajęć :) 

ARE YOU READY? 

2. Repeat 3 times! – Powtórz każde słówko 3 razy! Zmieniaj sposób mówienia 

(cicho, głośno, jak kaczuszka, jak robot, niskim i wysokim głosem 😊). 

 

3. Zabawa „Gdzie jest …?” 

Rozłóż w różnych miejscach w pokoju wybrane karty obrazkowe. Poproś 

dziecko, aby przeszło się po pomieszczeniu i zapamiętało, gdzie leżą 

poszczególne rysunki. Następnie zapytaj: Where is the (butterfy) flashcard? 

Zachęć dziecko do odpowiedzi: There it is! i poproś o przyniesienie 

odpowiedniego obrazka. Pochwal dziecko za wykonanie zadania: Yes, well 

done! 😊 

 

4. Zabawa „Pod kartami” - W tej zabawie wieszamy sznurek lub skakankę na 

dowolnej wysokości (jakbyśmy wieszali sznur do suszenia bielizny). Na 

sznurku wieszamy karty obrazkowe (mogą to zrobić dzieci). Ustawiamy się 

w rzędzie naprzeciwko sznura i przebiegamy pod konkretną kartą 

obrazkową. Możemy urozmaicić zabawę trzymając sznur i powoli obniżając 

jego wysokość (na wzór wakacyjnej zabawy Limbo Dance).  

Piosenka do zabawy: https://youtu.be/vyS-9r2a4cw 
 

 

 

 

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=H8Ow1OaaxV0
https://youtu.be/vyS-9r2a4cw


 

 

5. It’s time for a song! 😊 – „Butterfly, Ladybug, Bumblebee Song” Super Simple 

Song 

 

Butterfly, butterfly, butterfly.  

Butterfly, butterfly, butterfly.  

Butterfly, butterfly, butterfly.  

Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.  

 

Ladybug, ladybug, ladybug.  

Ladybug, ladybug, ladybug.  

Ladybug, ladybug, ladybug. Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug.  

 

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.  

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.  

Bumblebee, bumblebee, bumblebee. 

Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee.  

 

Butterfly, ladybug, and bumblebee.  

Flying all around the trees.  

Ladybug, bumblebee, and butterfly.  

Flying high into the sky.  

 

Butterfly, butterfly, butterfly.  

Butterfly, butterfly, butterfly.  

Butterfly, butterfly, butterfly.  

Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.  

 

Ladybug, ladybug, ladybug.  

Ladybug, ladybug, ladybug.  

Ladybug, ladybug, ladybug.  

Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug.  

 

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.  

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.  

Bumblebee, bumblebee, bumblebee.  

Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee.  

 

Butterfly, ladybug, and bumblebee.  

Flying all around the trees.  

Ladybug, bumblebee, and butterfly.  

Flying high into the sky.  

 

Butterfly, ladybug, bumblebee.  

Butterfly, ladybug, bumblebee.  

Butterfly, ladybug, bumblebee.  

Butterfly, ladybug, and bumblebee.  

 

https://youtu.be/EgiQ6GliTrI 

 
 

6. MEMORY - Czyli szukamy par. Poproście rodziców lub rodzeństwo, aby 

schowali w całym domu wszystkie karty. Waszym zadaniem jest je 

znaleźć i skompletować. Włączcie stoper i sprawdźcie, ile Wam to zajmie 

czasu! Nie zapomnijcie nazwać po angielsku znalezionych kart. Gotowi? 

START! (załącznik 1, źródło: janauczycielka.com) 

 

 

 

 

https://youtu.be/EgiQ6GliTrI


 

 

 

7. „Spring has come!” Story – posłuchajcie opowiadania 😊 

https://youtu.be/38xwpe8NFOI 

 
 

 

8. Goodby Song – Sing our „Goodbye Song” https://youtu.be/DuwTW6DzObs 

                           

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/38xwpe8NFOI
https://youtu.be/DuwTW6DzObs


Załącznik 1

 

 

 

 

 

 

 

 



 


