
 

 

 

 

 

 „Let’s take a walk around the farm”-  

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   
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 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/ 

 

 

2. Prezentacja piosenki „Let’s take a walk around the farm” 

 

Zapraszam do obejrzenia zabawnego teledysku do piosenki „Walk around the 

farm”. Następnie zachęcamy dziecko do aktywnego brania udziału w śpiewaniu 

oraz wykonywaniu czynności związanych z piosenką. 

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

 

Let's take a walk around the farm, 

around the farm, 

around the farm. 

Let's take a walk around the farm, 

 

What do you SEE?   

A cow! A cow!   

A dog! A dog!   

A duck! A duck!   

A horse! A horse!   

A pig! A pig!   

A sheep! A sheep! 

 

That's what you SEE! 

 

Let's take a walk around the farm, 

 around the farm, 

around the farm. 

 Let's take a walk around the farm 

 

What do you HEAR? 

 

 Moo! (A cow!) 

Ruff, ruff, ruff! (a dog!) 

Quack, quack, quack (a duck!) 

Neigh! (a horse!) 

Oink, oink, oink (a pig!) 

Baa! (a sheep!) 

https://www.janauczycielka.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM


 

That's what you HEAR! 

Let's take a walk around the farm, 

around the farm, 

around the farm. 

Let's take a walk around the farm, 

What do you SEE? 

 

 Dziecko układa karty obrazkowe/ figurki w takiej kolejności, w jakiej zwierzęta 

wystąpiły w piosence. 

 

 Dziecko kolejno nazywa zwierzątka oraz  prezentuje dźwięki, jakie wydają. 

 

 

3. Say goodbye ! 

Pożegnanie ze zwierzątkami . 

 


