
Hello!

Witam serdecznie! :) W tym tygodniu poznacie kilka słówek związanych z pojazdami. Po kliknięciu
na link pojawi się strona z lekcją interaktywną.

Propozycja  lekcji  dla  dzieci  młodszych  (3-4
latki)

Propozycja lekcji dla starszaków (5-6 latki)

Słownictwo:
car- samochód
bus- autobus
boat- łódka
bike- rower

https://view.genial.ly/5ea7d34be862e40da5992b
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1. Zaczynamy jak  zawsze  od  piosenki  na
powitanie :) 

2. Zapoznajcie  się  z  nowymi  słowami  -
posłuchajcie  nagrania  i  powtórzcie  je
dowolną  ilość  razy-  im  więcej  tym
lepiej!:)

3. Następnie  zapraszam  Was  do  zabawy
przy piosence "Baby car". Zachęcam do
naśladowania  pojazdów!  Ruszajcie  się
po całym pokoju! Naciśnijcie na głośnik,
wtedy uruchomi się piosenka. :)

Baby car - mała kierownica, którą trzymamy 
paluszkami

Mommy car - średnia kierownica

Daddy car - duża kierownica

Grandma car -  średnia wolno kręcąca się 
kierownica

Grandpa car - duża wolno kręcąca się 
kierownica 

Monster truck - 'jedziemy' nieco szybciej

Safe at last - chowamy się do garażu (np. pod
stół)

4. Stwórzcie  własne  karty  z  pojazdami-
możecie je wydrukować ale zachęcam do
stworzenia własnych. Propozycje zabaw
z  kartami  znajdziecie  po  kliknięciu  na
żółtą gwiazdkę. 

5. Zaśpiewajcie piosenkę na pożegnanie. :)

Słownictwo:

car- samochód 

bus- autobus

bike- rower

motorcycle- motocykl

boat- łódka

truck- ciężarówka

plane- samolot

scooter- hulajnoga

https://view.genial.ly/5ea41c31155db60d84f4bf9
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1. Zaczynamy jak zawsze od piosenki na 
powitanie. :)

2. Później proszę zapoznajcie się z nowymi
słowami - posłuchajcie nagrania i 
powtórzcie je! :)  Zróbcie to 2 albo 3 
razy, żeby dobrze je zapamiętać :) 
Możecie bawić się swoim głosem i 
powtarzać na zmianę głośno i szeptem. :)

3. Następnie zapraszam Was do 
zaśpiewania piosenki "Driving in my 
car". Zachęcam do naśladowania 
pojazdów z piosenki! Ruszajcie się po 
całym pokoju! Obserwujcie tylko, z jaką 
prędkością powinniście to robić! :)  
Naciśnijcie na głośnik, wtedy uruchomi 
się piosenka. :)

4. Stwórzcie własne karty z pojazami- 
możecie je wydrukować ale zachęcam do
stworzenia własnych. Propozycje zabaw 
z kartami znajdziecie po kliknieciu na 
żółtą gwiazkę. 

5. Zaśpiewajcie piosenke na pożegnanie.

https://view.genial.ly/5ea41c31155db60d84f4bf90
https://view.genial.ly/5ea41c31155db60d84f4bf90
https://view.genial.ly/5ea7d34be862e40da5992b79
https://view.genial.ly/5ea7d34be862e40da5992b79


Zapraszam do kontaktu mailowego: edabrowska.pp2@golub-dobrzyn.pl

Będzie mi bardzo miło jeśli zechcecie podzielić się swoimi zdjęciami wykonanych prac!

Have fun:) Bawcie się dobrze!

Ewa Dąbrowska

Źródło: janauczycielka.com
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