
SPRING. INSECTS. Gr. II i III 

         21.04. i 23.04. 

 

Cele:  

 Rozwijanie kompetencji językowych 

 Wprowadzenie nazw owadów mieszkających na łące 

 Powtórzenie kolorów i liczenia 10 

 Nauka piosenek i rymowanek 

 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w obszarze poznawczym, 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym. 

 

Metody/techniki/formy pracy : 

 zabawy językowe 

 zabawy językowo-ruchowe 

 zabawy tematyczne i naśladowcze 

 zabawa matematyczna 

 metody wzrokowo-ruchowe ( obrazki, filmy, nagrania) 

 zabawy manipulacyjne ( zabawki plastikowe, klocki, sylwety, kartki) 

 TPR- technika reagowania całym ciałem 

Opis przebiegu zajęcia: 

           21.04. 

1. ,, Listen and repeat” – prowadzący pokazuje obrazek owada i wymienia jego nazwę, 

dziecko powtarza za rodzicem. Nowe słowa to ,,cricket’’, ,,ant’’, ,,catepillar’’, ,,fly’’, 

,,behive’’. Wymowę w/w słów można znaleźć w angielskich słownikach w Internecie. 

Pomoce : obrazki, sylwety zwierząt, plastikowe zabawki. 

2.  ,, Where is the cricket” – zabawa językowa z rymowanką. Prowadzący zajęcie 

przedstawia obrazek pt. ,, Wiosenny pejzaż” ( na obrazku powinna btć tęcza, drzewo, 

pagórek obok jeziora, trawa). Recytuje rymowankę wskazując kolejno miejsca. Na 

koniec przypina sylwetę świerszcza obok jeziora. Tak samo postępuje z kolejnymi 

sylwetami. Rymowanka :  

                         Where is the ……?( cricket/ant/bee/spider/butterfly/caterpillar/ladybird)  

                         Where could it be?  

                          Over the rainbow? 

                          Under the tree ? 

                          On the big hill?      

                          In the green grass? 

                          The ……..( cricket is next to the lake/ladybird is next to the cricket etc) 

                          It’s looking at us. 

3. In the Box – zabawa językowa. Prowadzący prezentuje pudełko z tajemniczą 

zawartością ( w środku są sylwety owadów lub ich plastikowe figurki). Zadaniem 

przedszkolaka jest odgadnąć, co się w nim znajduje. ,, There is something in my 

mystery box. You need to guess what it is”       

4. Where is the ladybird?’’ – zabawa językowa. Prowadzący umieszcza sylwetę np. 

biedronki w różnych miejscach ( w/ na/ pod/nad/obok pudełka). Zadaniem dziecka jest 

odpowiedzieć na pytanie, gdzie się znajduje. -,, Where is the ladybird? 

- ,,It’s on the box.” 

5.     Songs and films : https://www.youtube.com/watch?v=zSL0rKuEuf8 

https://www.youtube.com/watch?v=5wB5uXNnIcI 

https://www.youtube.com/watch?v=bn8QLdWJYl8 

https://www.youtube.com/watch?v=zSL0rKuEuf8
https://www.youtube.com/watch?v=5wB5uXNnIcI
https://www.youtube.com/watch?v=bn8QLdWJYl8


Opis przebiegu zajęcia 

       23.04. 

 

1. ,, What’s missing’’ – zabawa językowa. Osoba prowadząca układa obrazki albo 

sylwety owadów w jednym miejscu np. na stole. Dziecko stara się zapamiętać 

wszystkie obrazki, a następnie zamyka oczy. W tym czasie osoba prowadząca 

usuwa 1 obrazek lub sylwetę. Dziecko ma za zadanie odgadnąć, którego owada 

brakuje. - ,, What’s missing?’’ 

2. ,, Catch the Fly’’ – zabawa językowa. Prowadząca rozkłada na dywanie lub 

zielonym materiale sylwety mieszkańców łąki.zadaniem dziecka jest złapanie 

wymienionego zwierzęcia przy pomocy małej siatki na owady. Prowadząca osoba 

podaje instrukcje: ,, Catch the fly/cricket/ant/ladybird/bee/butterfly etc. ….”. 

3. ,, How many In the behive? – zabawa matematyczna. Prowadzący układa 

sylwety lub obrazki pszczół na ilustracji ula, dziecko przelicza, ile ich jest. 

Następnie prowadzący zabiera kilka z nich- ,, pszczoły’’ odlatują na ,, łąkę’’. 

Zadaniem dziecka jest odpowiedzieć na pytanie, ile ,,pszczół’’ zostało w ,,ulu’’. --

,,Count the bees. How many bees are there In the behive? 

Two of them fly away. How many bees are there In the behive now?” 

            4.  ,, Bugs action game” – zabawa naśladowcza. Prowadzący rozkłada obrazki w Sali.    

                      Karty leżą w różnych miejscach na podłodze obrazkami do dołu. Dziecko 

                     porusza się do rytmu dowolnej muzyki. Na ciszę podnosi kartę , która jest     

                     najbliżej i porusza się tak jak dany owad : 

                                       jump like a frog 

                                       fly like a fly 

                                       march like an ant 

                                       buzz like a bee 

                                       walk like a spiker 

                                       flutter like a ladybird  

                                       crawl like a caterpillar. 

5 Songs and films: https://www.youtube.com/watch?v=tSWNCNnvEA0 

https://www.youtube.com/watch?v=q1Z8otyjsZI 

https://www.youtube.com/watch?v=ClT6JVCnQEo 
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