Temat: Feelings - uczucia
How are you feeling? - Jak się czujesz?
I am happy - jestem szczęśliwy
I am sad - jestem smutny
I am angry - jestem zły
I am calm - jestem spokojny
I am frightened - jestem przestraszony (przerażony)
I am surprised - jestem zaskoczony
I am worried - jestem zmartwiony
Piosenka "How are you feeling today" Jak się dzisiaj czujesz?
Ref.
Feelings, feelings,
lots of different feelings,
How are you feeling today?
1.
Today is my birthday, I am happy, I am happy.
I'm playing in the park, I am happy, I am happy.
I'm eating an ice cream, I am happy, I am happy.
I'm hugging mummy, I am happy, I am happy.
Ref. Feelings...
2.
Today it is rainy, I am sad, I am sad.
I hurt my knee, I am sad, I am sad.
I am hungry, I am sad, I am sad.
My toy is broken, I am sad, I am sad.
Ref. Feelings ...
3.
I lost my daddy, I am frightened, I am frightened.
The slide is too high, I am frightened, I am frightened.
Here comes a shark, I am frightened, I am frightened.
It's very dark, I am frightened, I am frightened.
Ref. Feelings...
4.
It's story time, I am calm, I am calm.
I'm stroking my cat, I am calm, I am calm.
I'm sleeping in the sun, I am calm, I am calm.
I'm floating in the sea, I am calm, I am calm.

Tłumaczenie
Ref. Uczucia, uczucia, dużo różnych uczuć.
Jak się dzisiaj czujesz?
1. Dzisiaj są moje urodziny, jestem szczęśliwy.
Bawię się w parku, jestem szczęśliwy.
Jem lody, jestem szczęśliwy.
Przytulam mamę, jestem szczęśliwy.
ref. Uczucia..
2. Dzisiaj jest deszczowo, jestem smutny.
Zraniłem się w kolano, jestem smutny.
Jestem głodny, jestem smutny.
Moja zabawka się zepsuła, jestem smutny.
Ref. Uczucia...
3. Zgubiłem tatusia, jestem przestraszony.
Zjeżdżalnia jest za wysoka, jestem przestraszony.
Nadpływa rekin, jestem przestraszony..
Jest bardzo ciemno, jestem przestraszony.
Ref. Uczucia...
4. Jest pora na bajkę, jestem spokojny
Głaskam kota, jestem spokojny.
Śpię na słońcu, jestem spokojny.
Pływam w morzu, jestem spokojny.
Słówka
https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE
angry - zły
bored - znudzony
excited - podekscytowany
happy - szczęśliwy
hungry - głodny
sad - smutny
scared - przestraszony
shy - nieśmiały
sleepy - śpiący
thirsty - spragniony
tired - zmęczony
worried - zmartwiony
Piosenka „If you're happy happy happy”

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&vl=en
If you're happy happy happy clap your hands. - Jeśli jesteś szczęśliwy zaklaszcz w dłonie.
If you're happy happy happy clap your hands.
If you're happy happy happy
clap your hands, clap your hands.
If you're happy happy happy clap your hands.
If you're angry angry angry stomp your feet. - Jeśli jesteś zły zatup nogami (dosł. stopami).
If you're angry angry angry stomp your feet.
If you're angry angry angry
stomp your feet, stomp your feet.
If you're angry angry angry stomp your feet.
If you're scared scared scared say, "Oh no!" - Jeśli się boisz powiedz „O nie!”
If you're scared scared scared say, "Oh no!"
If you're scared scared scared
say, "Oh no!" Say, "Oh no!"
If you're scared scared scared say, "Oh no!"
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap. - Jeśli jesteś śpiący, zdrzemnij się.
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.
If you're sleepy sleepy sleepy
take a nap, take a nap.
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.
If you're happy happy happy clap your hands.
If you're happy happy happy clap your hands.
If you're happy happy happy
clap your hands, clap your hands.
If you're happy happy happy clap your hands.
Piosenka „If you're happy and you know it”
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
Utrwalamy temat o zwierzątkach domowych
Piosenka "I love pets" - Kocham zwierzęta
I've got a cat with yellow eyes. / Mam kota z żółtymi oczami
I've got a dog with a red nose. / Mam psa z czerwonym nosem
I've got a bird with green eyes. / Mam ptaka z zielonymi oczami
I've got a fish with a funny face. / Mam rybkę z zabawną buźką
I've got a turtle with blue eyes. / Mam żółwia z niebieskimi oczami
Pets! Pets! I've got some pets. / Mam kilka zwierzaków
Pets! Pets! I love pets! / Kocham zwierzaki!
pets – zwierzęta domowe
cat - kot
dog - pies
fish - ryba

bird - ptak
turtle – żółw
rabbit – królik
hamster – chomik
mouse – mysz
guinea-pig – świnka morska
parrot – papuga
budgie – papużka falista
https://www.youtube.com/watch?v=_fhnJZErBR0
Rymowanka o zwierzątkach - Pets chant
One yellow bird. Tweet! Tweet! - Jeden żółty ptak
Two orange cats. Miaow! Miaow! - Dwa pomarańczowe koty
Three red dogs. Woof! Woof! - Trzy czerwone psy
Four blue fish. Swish! Swish! - Cztery niebieskie ryby
Five green turtles. Flap! Flap! - Pięć zielonych żółwi

Piosenka „Do you have pets?” - Czy masz zwierzęta?
https://www.youtube.com/watch?v=3UVFaOoSeyU
Do you have pets? - Czy masz zwierzęta?
Yes, I do. I have a dog. - Tak, mam psa.
Do you have pets?
No, I don't. No, I don't. - Nie, nie mam.
Do you have pets?
Yes, I do. I have a cat. - Tak, mam kota.
Do you have pets?
No, I don't. No, I don't.
Do you have pets?
Yes, I do. I have a dog.
Do you have pets?
No, I don't. No, I don't.
Do you have pets?
Yes, I do. I have a cat.
Do you have pets?
No, I don't. No, I don't.
Piosenka „I have a pet” – Mam zwierzątko

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

