
 

 

 

„CLOTHES 1”- utrwalenie słownictwa  

 

1. Rozpoczynamy piosenką z pokazywaniem, 

którą przedszkolaki świetnie znają a przy okazji zabawy utrwalamy poznane wcześniej części 

ciała: „Pinocchio” 

https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA 

 

SONG LYRICS 

Everybody in. 

Everybody out. 

Everybody turn around. 

Everybody shout. Hey! 

Everybody ready. Here we go. 

Let’s do The Pinocchio. 

Right arm! 

…. 

Right arm! 

Left arm! 

…. 

Right arm! 

Left arm! 

Right leg! 

…. 

Right arm! 

Left arm! 

Right leg! 

Left leg! 

…. 

Right arm! 

Left arm! 

Right leg! 

Left leg! 

Chin up! 

…. 

Right arm! 

Left arm! 

Right leg! 

Left leg! 

Chin up! 

Turn around! 

…. 

Right arm! 

Left arm! 

Right leg! 

Left leg! 

Chin up! 

Turn around! 

Sit down

 

2. Utrwalamy poznane słownictwo zabawą „What’s missing?”  

Do tej zabawy potrzebujemy części garderoby, wspólnie przygotujcie następujące 

rzeczy: 

shoes- buty 

t-shirt- koszulka z krótkim rękawem 

pants- spodnie 

jacket- kurtka 

jumper- sweter 

dress- sukienka 

https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA


scarf- szalik 

hat- czapka 

socks- skarpetki (6-latki) 

 

Drogi Rodzicu, usiądźcie z dzieckiem na przeciwko siebie na dywanie/podłodze,  

rozłóżcie przygotowane elementy garderoby.  

Nazwijcie je wspólnie, w ramach powtórzenia można zrobić to kilka razy  

(ściszonym głosem, piskliwym, itp.)  

Następnie poproście dziecko o zamkniecie oczu i policzenie do dziesięciu:  

Close your eyes and count to ten!  

W tym czasie zakryjcie wybraną część garderoby. 

Open your eyes! –  

poproście o otworzenie oczu, zadaniem przedszkolaka jest odgadnięcie co zniknęło.  

3. Zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence „Put on your…” 

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

Podczas śpiewu piosenki, dzieci naśladują ubieranie garderoby,  

bądź wykorzystują prawdziwe ubrania z poprzedniej zabawy.  

 

4. Żegnamy się zabawą w wykonywanie poleceń. 

Rodzicu wydawaj proste polecenia w języku angielskim, / 

które dziecko będzie musiało wykonać np.  

 

sit down- usiądź 

stand up- wstań 

clap your hand- klaśnij w dłonie 

jump- podskocz 

turn around- obróć się 

sleep- zaśnij 

wake up- obudź się  

swim- płyń 

dance- tańcz 

 

Następnie, można zamienić się rolami, to dziecko wydaje polecenia a Rodzic je wykonuje.  

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

