
„Five little ducks”-  

zabawa z piosenką  
 

 

1. Warm up- rozgrzewka językowa 

Utrwalenie nazw kolorów za pomocą: 

 

interaktywnej gry: https://view.genial.ly/5e82f6c43fea8d0db0e7c543 

 

oraz piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY 

 

Zabawy zainspirowane powyższymi materiałami:  

 

 Draw and colour ! 

Wydrukujcie lub narysujcie 6 kwiatów. Pokolorujcie je zgodnie z kolorami kwiatów, 

które widocznie są w powyższej grze interaktywnej   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zabawa HOT and COLD 

Rodzic chowa kartę np. z różowym kwiatem (dziecko w tym czasie zakrywa oczy). 

Następnie dziecko szuka karty a rodzic zgodnie z tym czy dziecko jest blisko czy 

daleko od celu powtarza PINK głośno lub cicho. Możemy zamienić się rolami. 

Źródło: https://www.janauczycielka.com/ 

 

 

https://view.genial.ly/5e82f6c43fea8d0db0e7c543
https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY
https://www.janauczycielka.com/


 

2. Utrwalenie nazw zwierząt wiejskich 

 

Guessing game- zagadki 

Odtwarzamy, krótki film animowany w którym dziecko stara się odgadnąć jakie 

zwierzęta się pojawiły, jakie odgłosy wydają oraz gdzie się schowały.  

https://www.youtube.com/watch?v=hfTxvM5g_QA 

 

 

3. Zabawa z piosenką „Five little ducks” 

https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo 

 

Five little ducks went out one day  

Over the hill and far away 

 Mother duck said,  

"Quack, quack, quack, quack"  

But only four little ducks came back  

1, 2, 3, 4 

 

 Four little ducks went out one day 

 Over the hill and far away  

Mother duck said,  

"Quack, quack, quack, quack"  

But only three little ducks came back  

1, 2, 3  

 

Three little ducks went out one day  

Over the hill and far away  

Mother duck said,  

"Quack, quack, quack, quack"  

But only two little ducks came back  

1, 2  

 

Two little ducks  

went out one day  

Over the hill and far away  

Mother duck said,  

"Quack, quack, quack, quack"  

But only one little duck came back  

1  

 

One little duck went out one day  

Over the hill and far away  

https://www.youtube.com/watch?v=hfTxvM5g_QA
https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo


Mother duck said,  

"Quack, quack, quack, quack" 

 But none of the five little ducks came back  

 

Sad mother duck went out one day  

Over the hill and far away  

Mother duck said,  

"Quack, quack, quack, quack" 

 And all of five little ducks came back  

 

Five little ducks went out to play  

Over the hill and far away  

Mother duck said, “ 

Quack, quack, quack, quack" 

 And all of the five little ducks came back! 


