
 

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 

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 GOOD HEALTH- STORY TIME”  

 

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 

 

2. „Parts of the body game”- utrwalenie nazw części ciała w zabawie ruchowej.  

Włączamy wesołą muzykę, np.   

https://www.youtube.com/watch?v=ApuFuuCJc3s,  

podczas trwania utworu tańczymy dowolnie,  gdy muzyka się zatrzyma,  mówimy które 

części ciała się ze sobą witają, np. head to head , itp.  (dziecko przykłada swoją głowę do 

głowy rodzica).  Wykorzystujemy do zabawy słownictwo z poprzednich zajęć.  

3. „Story time”- historyjka.  

 

 Wysłuchanie historyjki, wspieranej obrazkami 

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

p=34 

 

 Nagranie: I LOVE BOO - POZIOM B/ CD 2, MAC EDUKACJA - 05 Story 6 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-

iloveboo?fbclid=IwAR2FJ7j6uRF1ZKw7HRJzgs1_CyHxrmkiSgXHWVOQVGvQxOHR

RD4l8X3Ji-Y#boobplus 

 

 Zachęcajmy dziecko do angażowania się w fabułę historyjki: wykonywania 

czynności i wskazywania części ciała, których nazwy usłyszy. 
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 Na koniec zadaniem dziecka jest naklejenie plasterka na rękę Lilly.  

 

 

4. Ouch!” utrwalenie słownictwa w zabawie muzyczno- ruchowej. 

Obrazowanie ruchem treści piosenki. 

Nagranie: I LOVE BOO - POZIOM B/ CD 2, MAC EDUKACJA, 03 Ouch 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-

iloveboo?fbclid=IwAR2FJ7j6uRF1ZKw7HRJzgs1_CyHxrmkiSgXHWVOQVGvQxOHR

RD4l8X3Ji-Y#boobplus 

 

Pat your tummy and nood your head!  

Poklep się po brzuchu i pokiwaj głową 

Nod your head! Nod your head! 

Pokiwaj głową.  

Can you do it? Yes, I can ! 

Rozłóż ręce w geście zapytania i pokiwaj głową. 

Can he do it? Yes, he can ! 

Wskaż jednego z chłopców (brata, tatę, misia) ,  

pokiwaj głową, unieś kciuk do góry. 

 

Strech your arms and clap your hands! 

Wyciągnij ramiona na boki, klaśnij w dłonie. 

Clap your hands! Clap your hands! 

Klaszcz w dłonie 

Can you do it? Yes, I can ! 

Rozłóż ręce w geście zapytania i pokiwaj głową. 

Can she do it? Yes, he can ! 

Wskaż jedną z dziewczynek  (mamę, siostrę, lalkę) ,  

pokiwaj głową, unieś kciuk do góry. 

 

Stamp your feet and bend your legs! 

Tupnij, zegnij nogi w kolanach. 

Bend your legs! Bend your legs! 

Zginaj nogi w kolanach. 

Can you do it? No it’s hurts! 

Rozłóż ręce w geście zapytania i pokręć głową 

z wyrazem twarzy wyrażającym cierpienie. 

Ouch! It hurs! It hurts!  

Złap się za kolana, przyjmij wyraz 

twarzy wyrażający cierpienie. 
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