
 

 

Szanowni Rodzice,  

Wydawnictwo MAC Edukacja w związku z nadzwyczajną sytuacją, chcąc usprawnić 

pracę zdalną z dziećmi, udostępniło cyfrową wersję podręczników. Wystarczy wejść w 

poniższy link, aby mieć dostęp do podręcznika z którego korzystają dzieci. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=16 

Jednakże dostęp do nagrań skorelowanych z podręcznikiem dostępny jest tylko dla 

zarejestrowanych użytkowników. Jeśli są Państwo zainteresowani, wystarczy założyć 

konto „Rodzica”  na stronie https://www.mac.pl/. Po wykonaniu tego kroku, możliwe 

będzie odsłuchiwanie nagrań:  https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo#boobplus 

 

„THE PLANET OF FOOD”- 2 

1. Warm up- rozgrzewka językowa 

Utrwalenie nazw kolorów w zabawie interaktywnej. Zadaniem dziecka jest 

„wrzucenie do koszyczka” wszystkich elementów, które są w określonym kolorze. 

http://sheppardsoftware.com/preschool/ngames/colors.htm 

 

 

2. Utrwalenie nazw produktów spożywczych. 

 

Powtórzenie słownictwa za pomocą rapu: 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo#boobplus 

Nagranie 42 „The Food Flash” 

 

Wymowę słownictwa można także znaleźć w multimedialnym słowniku angielskiego 

online https://www.diki.pl/ 

 

  A pizza, pizza, p-p-p-p-pizza 

Udajemy że rozdrabniamy ciasto na pizzę 

Broccoli, broccoli,b-b-b-b-broccoli! 

Udjemy, że nadziewamy brokuł na widelec i go zjadamy. 

Tomatoes, tomatoes, t-t-t-t-tomatoes 

Udajemy, że kroimy pomidora w plasterki 

A pineapple,pineapple, p-p-p-p-pineapple! 

Udajemy, że kroimy ananasa w plasterki 

Ham, ham, ha-ha-ha-ha-ham! 

Udajemy, że kroimy szynkę w plasterki 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=16
https://www.mac.pl/
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo#boobplus
http://sheppardsoftware.com/preschool/ngames/colors.htm
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo#boobplus
https://www.diki.pl/


Cheese,cheese, ch-ch-ch-cheese! 

Udajemy, że trzemy ser na tarce 

 

3. Do you like …?  

Do tej zabawy potrzebna będzie butelka oraz karty obrazkowe. 

Rozkładamy karty wokół butelki, jednocześnie powtarzając ich nazwy 

 Dziecko kręci butelką, a gdy wskaże ona jedną z kart stara się nazwać dany produkt 

spożywczy.  

 Następnie Rodzic zadaje pytanie: Do you like broccoli/pineapple/cheese,itd.? (Czy 

lubisz brokuły/ananasa/ser,itd.?) Dziecko odpowiada za pomocą struktury: Yes, I do 

lub No I’don’t 

 

4. „Let’s make a pizza”- zabawa z piosenką  

 

Zachęcam dzieci do obejrzenia zabawnego teledysku do piosenki „Let’s make a 

pizza” https://www.youtube.com/watch?v=wkvfztlC2ho  a także do aktywnego brania 

udziału w śpiewaniu oraz wykonywaniu czynności związanych z piosenką. 

Następnie dziecko układa karty obrazkowe w takiej kolejności, w jakiej wystąpiły  

w utworze. 

 

I’m hungry. (głaszczemy się po brzuchu) Me, too.  

Let’s make a pizza. (rysujemy koło w powietrzu)  

OK. I love pizza. It’s delicious. 

 

Let’s make a pizza, (rysujemy koło w powietrzu) 

 you and me. (wskazujemy na siebie i osobę obok 

 I love pizza, it’s yummy.  (głaszczemy się po brzuchu) 

Let’s make a pizza, you and me. I love pizza, it’s yummy.  

Tomatoes. Salami. Mushrooms. Cheese. Oh, yeah!  

 

Let’s make a pizza, you and me. I love pizza, it’s yummy.  

Let’s make a pizza, you and me. I love pizza, it’s yummy.  

 

Put on the tomatoes. (pokazujemy kartę obrazkową- pomidory) 

Put on the salami. (pokazujemy kartę obrazkową- salami) 

Put on the mushrooms. (pokazujemy kartę obrazkową- pieczarki) 

And the cheese. (pokazujemy kartę obrazkową-ser) I love cheese. Let’s eat!  

Let’s make a pizza, you and me. I love pizza, it’s yummy.  

Let’s make a pizza, you and me. I love pizza, it’s yummy. 

https://www.youtube.com/watch?v=wkvfztlC2ho


 

5. „Let’s make a pizza art.”- wykonanie karty pracy 

 

Dziecko wycina elementy i nakleja je na pizzę zgodnie z kolejnością występowania 

w piosence. Źródło: https://mapleleaflearning.com/ 
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