
Hello! 

Witajcie! 

 

W tym tygodniu poznacie nazwy dzikich zwierząt. Myślę, że część z nich już znacie :) 

Zajęcia 1 

Posłuchaj nagrania i powtórz (listen and repeat): 

https://www.youtube.com/watch?v=1QV_dN-pSb4 

 

lion  - lew 

tiger - tygrys 

crocodile - krokodyl 

elephant  - słoń 

monkey - małpa 

snake  -  wąż 

giraffe - żyrafa 

bear - niedźwiedź 

fox - lis 

panda - panda 

 

 

 

Zaśpiewajcie piosenkę, może także pokazać jej treść naśladując postacie :)(sing ans show the 

song): 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 

Zapamiętaj, że toucan to tukan, a frog to żaba.  

Let’s take a walk in the jungle. 

Walking in the jungle. Walking in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

Walking in the jungle. Walking in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a frog! 

We’re not afraid! 



Let’s stomp. 

Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a monkey! 

We’re not afraid! 

Let’s jump. 

Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that?  

It’s a toucan!  

We’re not afraid! 

Let’s skip. 

Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We’re not afraid. We’re not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back. 

Stop. Listen. What’s that? 

It’s a tiger! 

RUN! 

 

 

Sleeping Elephant 

Dziecko zostaje słoniątkiem, które smacznie śpi na środku pokoju, pozostali (rodzice oraz 

rodzeństwo) są rozbrykanymi małpkami, które bawią się niedaleko. Kiedy słoń zasypia, 

małpki mają za zadanie podkraść się do niego, tak by się nie obudził – muszą być bardzo, 

bardzo cicho (co nie jest zazwyczaj łatwe dla hałaśliwych małp)! Jeżeli osoba będąca 

słoniątkiem coś usłyszy, wskazuje palcem w kierunku, z którego dobiegał odgłos, osoba 

która została usłyszana musi cofnąć się na linię startu. 
 

 

Zapisz i policz kroki :) 

 



 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia 2 

 

Posłuchaj nagrania i powtórz (listen and repeat): 

https://www.youtube.com/watch?v=1QV_dN-pSb4 

 

The Longest Snake 

“Konkurs” na jak najdłuższego węża z kartki papieru :). Każdu uczestnik dostaje kartkę A4, 

jego zadaniem jest podarcie jej na kawałki i ułożenie ich w kształt węża – komu wyjdzie 

najdłuższy? Węże możemy zmierzyć za pomocą sznurka albo centymetra.  

 

Obejrzyj bajkę o  polowaniu (watch the video about  hunting): 

https://www.youtube.com/watch?v=5_ShP3fiEhU 

 

Wykonaj opaskę na głowę :) 

 
 



 
 



 
 

 


