
Hello Busy Bees!

How are you? I hope you are well.

Today is Friday. Hooray!

 Pozdrawiam wszystkie Pracowite Pszczółki i mam nadzieję, że wszyscy
zdrowo i radośnie spędzili miniony tydzień. 

Na początku zapraszam wszystkich do wysłuchania krótkiej
piosenki, która utrwali nam nazwy zwierząt i ich odgłosy. Oto ona:
Old MacDonald Had A Farm/ Kids Songs/Super simple songs (You

Tube)
1. Oto co dla Was przygotował dziś nasz przyjaciel Play Box.

Hello Kids!
  

2. Przypomnijcie sobie proszę rymowankę: „Play Box, Play Box
What's inside? Play Box, Play Box open wide!”

Look, what's inside, please!



„It's story time!”. 

3. Zapraszam Was do wysłuchania opowiadania. Otwórzcie proszę
podręcznik do języka angielskiego na stronie 69. Przyjrzyjcie się

uważnie tylko obrazkowi w górnym, prawym rogu. Oto nasza
bohaterka - Farmer Mabel. Reg the dog and Grace the cat.

(farmerka Mabel, jej pies o imieniu Reg i kot o imieniu Grace). Zapraszam
do wysłuchania opowiadania z płyty CD „English Play Box 3”.

2. Teraz czas na przygotowanie „puppets”, czyli kukiełek
znajdujących się w podręczniku na str. 67. Gotowi? Wysłuchajcie

proszę opowiadania raz jeszcze i ułóżcie kukiełki zwierząt w takiej
kolejności w jakiej przychodziły do Mabel. Mam nadzieję, że się uda,

chociaż muszę przyznać, że to niełatwe zadanie. Jednak pewna



jestem, że Wam się uda!
3.  Zachęcam do ponownego wysłuchania historyjki, aby sprawdzić, czy

kolejność zwierząt jest prawidłowa. Well done!
4. Na zakończenie proponuję, aby wykorzystać kukiełki do zabawy w

teatr. Czy pamiętacie jak przedstawiamy się na zajęciach? „ I'm
pani Krysia”, „I'm Miłosz”, „I'm Ema” itd. Zachęcam więc do

przedstawienia naszych zwierząt. Poniżej zamieszczam przykłady.
Sami wybierzcie, który sposób podoba Wam się najbardziej. 

„I'm a duck.”
„ Hello! I'm a duck.”

„Hello! I'm a duck. Quack!”

Koniecznie przedstawcie wszystkie zwierzęta występujące w
opowiadaniu. Można też zaśpiewać piosenkę „On the Farm”, którą na

pewno dobrze już znacie. Good luck!
Zachęcam do przesłania zdjęć lub filmiku na mój przedszkolny mail
( Krysiappoch@gmail.com). Z niecierpliwością czekam, aby obejrzeć

je razem z Wami na naszej przedszkolnej stronie internetowej.

„A big thank you! ”- za wszystkie wcześniej nadesłane
prace. 

Miss you a lot!

Love from 
Play Box i p. Krysia xxx 


