
Hello! How are you?/helou! Hał ar ju?/
I'm fine. Thank you./ajm fajn fenkju/

Duck i Frog zapytali mnie czy dzieci jeszcze pamiętają o nich. Pamiętacie?? Jakiego koloru 
jest Duck? A Frog? Pamiętacie nazwy tych kolorów po angielsku?
Yellow /jeloł/ żółty
Green/grin/ zielony
Duck (kaczuszka) i Frog (żabka) wymyślili taką zabawę:

Duck stoi w jednym końcu pokoju, trzyma w górze sygnalizator i pokazuje na nim zielone 
światło. Mówi: Green light, go! /grin lajt, gou!/ zielone światło, idź! W tym czasie Frog jest 
w drugim końcu pokoju i przemieszcza się "stópkami" w kierunku Duck'a. Teraz Duck 
zmienia światło i mówi: Red light, stop! /red lajt, stop !/ czerwone światło, zatrzymaj się. 
Frog zatrzymuje się i w bezruchu czeka na kolejną komendę. Kiedy Frog dojdzie do Ducka 
jest zamiana.
Świetna zabawa dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

https://youtu.be/BdrZWu2dZ4c Piosenka "Driving in my car" dzieci 5-6 letnie

Driving in my car (jadę moim samochodem)
Vroum, vroum...
Driving very fast (jadę bardzo szybko)
Driving very slow ( jadę bardzo wolno)
I like driving in my car (lubię jeździć moim samochodem)

Riding on my bike ( jadę moim rowerem)
Peddle, peddle... (pedałuję)
Riding very fast (jadę bardzo szybko)
Riding very slow ( jadę bardzo wolno)
I like riding on my bike ( lubię jeździć moim rowerem)

Rowing in my boat ( wiosłuję moją łódką)
Splash, splash...
Rowing very fast ( wiosłuję bardzo szybko)
Rowing very slow ( wiosłuję bardzo wolno)
I like rowing in my boat ( lubię wiosłować moją łódką)

Riding on my train ( jadę moim pociągiem)
Choo, choo...
Riding very fast ( jadę bardzo szybko)
Riding very slow ( jadę bardzo wolno)
I like riding on my train ( lubię jeździć moim pociągiem)

Flying in my airplane ( lecę moim samolotem)
Flying very high (lecę bardzo wysoko)
Woosh,woosh...
 Flying very low (lecę bardzo nisko)
I like flying in my airplane. (lubię latać moim samolotem)

https://youtu.be/BdrZWu2dZ4c


https://youtu.be/fukTa9pQLY4  :) Film o tym jak Jaś Fasola mył samochody. Dzieci 5-6 
letnie.

Goodbye! Pani Julia

https://youtu.be/fukTa9pQLY4

