Hello! How are you?
I'm fine, thank you!
Hello Duck!
Hello Frog!
Dzień dobry dzieci. Duck i Frog już tęsknią za Wami i za przedszkolem. Pytają mnie, czy dzieci
pamiętają o nich. Pamiętacie??
Duck i Frog chcieliby wybrać się na wycieczkę autobusem. Zawsze, kiedy zobaczą autobus na
obrazku, albo na ulicy skaczą i krzyczą - "bus, bus, bus!" /bas, bas, bas/, albo śpiewają taką
piosenkę:
The Wheels on the Bus
The wheels on the bus /de łils on de bas/ Koła autobusu
Go round and round / gou raund en raund/ Kręcą się, kręcą się
Round and round, /raund en raund/ w koło, w koło
Round and round / raund en raund/ w koło, w koło
The wheels on the bus /de łils on de bas/ Koła autobusu
Go round and round /gou raund en raund/ Kręcą się, kręcą się
Round and round
w koło, w koło
The door on the bus goes open and shut. /de dors on de bas gouz ołpen en szat/ Drzwi autobusu
Open and shut. Open and shut.
Otwierają się i zamykają. Otwierają się i zamykają.
The door on the bus goes open and shut / de dors on de bas gouz ołpen en szat/ Drzwi autobusu
Open and shut.
Otwierają się i zamykają.
The wipers on the bus go swish, swish, swish / de łajpers on de bas gou słysz, słysz, słysz/
Swish, swish, swish
Wycieraczki w autobusie robią "słysz, słysz, słysz"
Swish, swish, swish
The wipers on the bus go swish, swish, swish
Swish, swish, swish.
The horn on the bus goes beep, beep, beep / de horn on de bas gouz bip, bip,bip/
Beep, beep, beep
Klakson w autobusie robi bip, bip, bip
Beep, beep, beep.
The horn on the bus goes beep, beep, beep
Beep, beep, beep.
The people on the bus go up and down / de pipyl on de bas gou ap en dałn/ Ludzie w autobusie
podskakują w górę i w dół.
Up and down.
Up and down.
The people on the bus go up and down
Up and down.
The babies on the bus goes wah, wah, wah. / de bejbis on de bas gouz ła, ła, ła/ Dzidzie w autobusie
płaczą aaa, aaa, aaa
Wah, wah, wah. Wah, wah, wah.
Aaa, aaa, aaa.
The baby on the bus goes wah, wah, wah Dzidzie w autobusie płaczą aaa...
Wah, wah, wah...

The mummies on the bus go sh, sh, sh! /de mamis on de bas gou sz, sz, sz/ mamusie w autobusie
Sh, sh, sh!
Powtarzają: Sz, sz, sz!
Sh, sh, sh!
The daddies on the bus go sh, sh, sh! /de dadis on de bas gou sz, sz, sz/ tatusie w autobusie
Sh, sh, sh!
Powtarzają: Sz, sz, sz!
Rada dla rodziców:
Młodsze dzieci (3-4 letnie) podczas słuchania piosenki mogą powtarzać słówka zaznaczone na
czerwono lub też wyrazy dźwiękonaśladowcze. Natomiast starsze dzieci mogą nauczyć się całej
piosenki.
https://youtu.be/yWirdnSDsV4
Good Bye!!!
Pani Julia

