
 

 

 

„I love pizza”-  

zapoznanie z piosenką 

 

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. Utrwalenie nazw produktów spożywczych. 

Rytmicznie wypowiadamy nazwy składników i zachęcamy do ich powtarzania:  

tomatoes/pomidory 

broccoli/ brokuł 

pineapple/ ananas 

cheese/ ser 

ham/ szynka 

salami/ salami 

mushrooms/ pieczarki 

 

Wymowę słownictwa można znaleźć w multimedialnym słowniku angielskiego online 

https://www.diki.pl/ 

 

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: 

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


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 do obejrzenia zabawnego teledysku do piosenki „Let’s make a pizza”.  

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

 

 

 

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. 

 

 

 Zachęcamy dziecko do aktywnego brania udziału w śpiewaniu oraz wykonywaniu 

czynności związanych z piosenką. Następnie dziecko układa karty obrazkowe w 

takiej kolejności, w jakiej wystąpiły w piosence. 

 

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

