
 

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 WILD ANIMALS” – 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 

 

2. „Wild animals show”- wprowadzenie nazw dzikich zwierząt w zabawie głosowo- 

ruchowej. 

 

Stajemy z dzieckiem, wyjmujemy karty obrazkowe z MB (karty obrazkowe 51-54)  

i wprowadzamy nazwy dzikich zwierząt, przypisując do każdej z nich ruch i/lub 

odgłos. 

 a lion- pokaż (wyszczerz) zęby i ryknij ! (Roar like a lion!) 

 a parrot- machaj rękami jak skrzydłami podczas lotu i skrzecz (np. wypowiadaj 

słowa Fly like a parrot! Skrzeczącym głosem)  

 a monkey- drap się po głowie, skacz jak małpka i wydawaj małpie odgłosy (Ooh-

ooh,uh-uh! Scratch your head like a monkey!) 

 a kangaroo- trzymaj ręce blisko ciała i skacz (Hop, hop!Hop like a kangaroo!) 

 

3.  The Wild Flash !- aktywne słuchanie nagrania.  

 

 Nagranie: I LOVE BOO - POZIOM B/ CD 2, MAC EDUKACJA – 08 The Wild 

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

iloveboo?fbclid=IwAR2FJ7j6uRF1ZKw7HRJzgs1_CyHxrmkiSgXHWVOQVGvQxOHR

RD4l8X3Ji-Y#boobplus 
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 The Wild Flash!  

 

A parrot, parrot! Pa-pa-pa-pa-parrot ! 

Machaj rękami jak skrzydłami podczas lotu! Wskaż właściwą kartę.  

 

A parrot and a lion ! 

Machaj rękami jak skrzydłami podczas lotu!   Wyszczerz zęby i ryknij !  

 

A lion, a lion! Li-li-li-li-lion! 

Wyszczerz zęby i ryknij !  Wskaż właściwą kartę.  

 

A monkey, monkey! Mo-mo-mo-mo-monkey! 

Drap się po głowie i podskakuj. Wskaż właściwą kartę. 

 

A monkey and a kangaroo! 

Drap się po głowie i podskakuj.  Skocz do przodu potem do tyłu. 

 

A kangaroo, kangaroo! Ka-ka-ka-ka-kangaroo! 

Skacz w dal.  Wskaż właściwą kartę. 

 

A kangaroo and a parrot! 

Skocz do przodu, potem do tyłu. Machaj rękami jak skrzydłami podczas lotu! 

 

 

4. Body parts count- utrwalenie nazw części ciała, dzikich zwierząt w zabawie ruchowej 

head- głowa 

arms- ręce 

legs-nogi 

tail- ogon 

tummy-brzuch 

wings-skrzydła 

 

Wykorzystujemy karty obrazkowe (51-54) 

Rozmieszczamy karty obrazkowe w pokoju i prosimy, aby dziecko wskazywało 

określone części ciała zwierząt na kartach.  

Show me the animal which has.. one head/two legs/ one tummy,itd.   

 

 

5. „Say and trace”- wykonanie karty pracy, s. 37 

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

ml#p=39 

Zadaniem dziecka jest sprawdzenie, rysując po śladach linii, do których zwierząt 

należą poszczególne części ciała.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/index.html#p=39
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