
 

 

 

FRUIT- OWOCE 

- wprowadzenie słownictwa 

 

1. Warm up- rozgrzewka językowa  

 

Zabawa z piosenką: „Hello! Hello! How are you?” Super Simple Songs  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8&feature=emb_title 

Podczas śpiewania tej piosenki  wykonujemy następujące ruchy : 

Hello! Hello! How are you? – machamy ręką do siebie 

I’m good! – pokazujemy kciuk 

I’m great! – pokazujemy dwa kciuki 

I’m wonderful! – kciuki na obu rękach (znak OK) , ruch góra/dół 

I’m tired. – ręce i głowa opuszczona do dołu 

I’m hungry – głaszczemy się po brzuchu 

I’m not so good - kciuk do dołu i smutna mina 

 

2. „It's yummy!” – wprowadzenie nazw owoców.  

 

Realizując temat poświęcony owocom mamy możliwość prezentacji wprowadzanego 

słownictwa nie tylko w oparciu o karty obrazkowe, lecz także śmiało polecam 

wykorzystać produkty zakupione w sklepie bądź plastikowe owoce. 

Pokazujemy dziecku owoce - nazywając je po angielsku.  

Słowniczek:  

a banana/ banan 

an apple- jabłko 

an orange- pomarańcza  

a pineapple- ananas 

a strawberry- truskawka  

 

Do wymowy słówek i słownictwa polecam poniższą stronę:  

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

 

3. „Finger Family Song - Fruit Family With Matt- zapoznanie z piosenką. 

https://www.youtube.com/watch?v=u8kqbzXIhKw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qxFMrSJNhHo
https://www.youtube.com/watch?v=u8kqbzXIhKw


 Zachęcam do wysłuchania piosenki i obejrzenia zabawnego teledysku o rodzinie 

owoców na dobrze znaną dzieciom melodię „Daddy finger”.  

 

Banana finger, banana finger 

where are you? 

Here I am, here I am. 

How do you do? 

I want a banana. 

 

Apple finger, apple finger, 

where are you? 

Here I am, here I am. 

How do you do? 

I want an apple. 

 

Orange finger, orange finger, 

where are you? 

Here I am, here I am. 

How do you do? 

I want an orange. 

 

Pineapple finger, 

Pineapple finger, 

where are you? 

Here I am, here I am. 

How do you do? 

I want a pineapple. 

 

Strawberry finger, 

strawberry finger, 

where are you? 

Here I am, here I am. 

How do you do? 

I want a strawberry. 

 

 Zachęcamy dziecko do aktywnego brania udziału w śpiewaniu oraz wykonywaniu 

czynności związanych z piosenką.  

 Następnie dziecko układa karty obrazkowe/ plastikowe/ prawdziwe owoce w takiej 

kolejności, w jakiej wystąpiły w piosence. 

 

 


