
Scenariusz zajęć z języka angielskiego  

 
   Czas zajęć:  30 min                                                                                                                                                            Data: 13.03.2019 

   Prowadząca: Ewelina Wisłocka                                                                                                                              Grupa: 4-latki  

 

Temat: We are a family- Jesteśmy rodziną. 

Cele ogólne: 
 

 rozbudzanie świadomości językowej 

 kształtowanie motywacji do nauki angielskiego poprzez zabawową formę zajęć 

Cele szczegółowe: 
 

 utrwalanie słownictwa z  działów: rodzina, pogoda, nastroje 

 wdrażanie struktur zdaniowych Who’s this? This is…, 

 przeliczanie w zakresie 5 

 rozwijanie sprawności językowych słuchania i mówienia 

 kształtowanie i doskonalenie pamięci wzrokowej 

 

Przebieg:  

1. Hello, it’s time for English – przywitanie, wierszyk 

2. How are you today? How’s the weather? – mini dialog rozgrzewkowy utrwalający określenia 

nastrojowe i pogodowe  

3. Who changed places? - zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć wzrokową, powtórzenie 

nazewnictwa w zakresie rodziny, N-l przedstawia obrazki z poszczególnymi członkami 

rodziny ustawiając je w jednym rzędzie, dzieci nazywają kolejno postacie następnie 

zamykają oczy a n-l zamienia miejscami dwa obrazki - zadaniem dzieci jest wskazanie, które 

postacie zmieniły miejsca.  

4. Knock, knock, knock - zabawa orientacyjno-ruchowa, dzieci (każde trzymając obrazek z 

jednym członkiem rodziny), poruszają się po kole w rytm piosenki Walking Walking, 

następnie n-l naśladuje odgłos pukania do drzwi mówiąc Knock, knock, knock, dzieci 

odpowiadają Who’s this? a n-l podaje jednego członka rodziny. Dzieci, które mają 

odpowiednie karty muszą wejść do obręczy znajdującej się w środku koła.  

5. How many? – zabawa dydaktyczna z elementem liczenia, n-l przedstawia obrazek rodziny, 

dzieci przeliczają liczbę jej członków na palcach i klaszcząc odpowiednią liczbę razy. 

6. We are a family – zabawa ruchowa przy piosence 

7. Goodbye boys and girls – pożegnanie, podziękowanie za udział w zajęciach. 

 



Wierszyk wprowadzający: 

It’s time for English. 

How do we know? 

Because we step into English… 

One, two, three.. here we go! 

Źródło: Play Box, wyd. Nowa Era 

 

 

Piosenka do zabawy Knock, knock, knock : 

Walking walking. Walking walking. 

Hop hop hop. Hop hop hop. 

Running running running. Running running running. 

Now let’s stop. Now let’s stop.   x2  

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe. 

Jump jump jump. Jump jump jump. 

Swimming swimming swimming. 

Swimming swimming swimming. 

Now let’s sleep. Now let’s sleep. 

Wake up! It’s time to go! 

Are you ready to go fast? Okay! 

Walking walking. Walking walking…  

Now let’s stop. Now let’s stop. 

Żródło: Super Simple Songs, youtube.com 

 

Piosenka We are a family: 

1, 2, 3, sing! 

Mummy, daddy, sister, brother 

Together we are a family! 

Together we can build a snowman 

And play in the snow all day! 

Źródło: The Penguin Family Song With the Kids's Action, – Badanamu, Sweet Home,  youtube.com 

 

 


