
„Stop, wait, go…” 

1. „Good morning!” – witam wszystkich starszaków gotowych do zabawy w języku 

angielskim  Zaśpiewajcie piosenkę: „Hello Hello! Can you Clap Your Hands?” aby miło 

rozpocząć dzień. Mam nadzieję, że ją pamiętacie. 

Piosenkę znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M lub na 

naszej „English Playlist”.  

2. „Head Shoulders Knees & Toes” – teraz czas na trochę gimnastyki. W tej piosence 

wskazujemy różne części ciała. Jednak za każdym razem coraz szybciej   „Are you ready? 

Let’s start”.  

Naszą zabawę znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY lub 

na naszej „English Playlist” 

3. W tym tygodniu powtórzymy i utrwalimy słownictwo związane z pojazdami, ale również 

poznamy nowe słówka. Wykorzystujemy przy tym obrazkowe karty – „flashcards”. Rodzice 

poprzez „Google Translate” https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=TT&authuser=0 mogą 

upewnić się jak właściwie wymawia się dane słówko  

vehicle pojazd green light zielone światło 

bus autobus red light czerwone światło 

plane samolot Stop! Stój! 

car samochód Go! Idź! 

bike rower traffic lights sygnalizacja świetlna 

ship statek 

boat łódka 

train pociąg 

truck ciężarówka 

 

 „Repeat this words three times” – powtórz słówko 3 razy.  

 „Say in different way” – powtórz wszystkie słówka „like a lady” (cienkim głosem 

jak kobieta) oraz „like a man” (grubym głosem jak mężczyzna).    Nice work  

4. „Traffic lights” –wykonaj teraz własną sygnalizację świetlną. „Color, cut and glue”. 

Pokoloruj właściwie elementy sygnalizacji, później je wytnij a elementy z misiem naklej we 

właściwe miejsce. 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=TT&authuser=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeśli wszystko gotowe to teraz na swoim sygnalizatorze: 

 „show the red light” – pokaż czerwone światło 

 „show the green light” – pokaż zielone światło 

 „show the green light” – pokaż zielone światło 

 „show the red light” – pokaż czerwone światło 

„Very good”  

5. „Red Light, Green Light” – teraz czas na zabawę ruchową. Posłuchajcie piosenki, która 

ma bardzo proste słowa. W czasie jej trwania postępujcie według poleceń: 

 „Red light – stop” – zatrzymujemy się 

 „Green light – go” – chodzimy po pokoju 

Zabawę znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=xoyEDrMDirA lub na naszej 

„English Playlist” 

„Good Luck” 

6. „The Wheels on the bus” – na zakończenie pobawimy się w naszą zabawę ruchową, którą 

z pewnością pamiętacie. Usiądźcie na krześle, bo wyruszamy w podróż autobusem. W czasie 

naszej wycieczki będziemy wykonywać pewne czynności. Przypominam, że na słowa 

piosenki: 

 „Wheels (koła)” – trzymamy ręce zgięte w łokciach poziomo i robimy „młynek” –

jedną ręka podąża za drugą 

 „Door” (drzwi)–trzymamy ręce zgięte w łokciach pionowo, kiedy drzwi otwierają się 

rozsuwamy ręce na boki, kiedy zamykają –łączymy ręce 

 „Horn” (klakson) –otwartą dłonią udajemy że naciskamy klakson  

 „Wipers” (wycieraczki) – machamy rękami na zmianę w lewo i w prawo, naśladując 

ruch wycieraczek  

 „People” (ludzie) - naśladujemy pasażera podskakującego na siedzeniu autobusu (na 

wyboistej drodze) 

 „Babies wah, wah - (dziecko) – naśladujemy płacz dziecka  

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


 „Mommies”, „Daddies” (mama, tata) – dajemy palec na buzię i śpiewamy cicho 

„Have fun!”  Piosenkę znajdziecie tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0 

lub na nasze „English Playlist.” 

 

 

 

 

 

 

Źródła ilustracji: 

https://www.pinterest.at/pin/533113674615730869/ 

https://webowadbp-walbrzych.wixsite.com/bezpieczna-droga/kolorowanki  
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