
Szanowni Rodzice, 
W tygodniu 04.05.2020-10.05.2020 wysyłam Państwu pierwsze materiały z nowego kursu 
Playtime. Bohaterami są dzieci w wieku przedszkolnym:  
Rocket, który lubi różne gry i zabawy i ma przyjaciela Monkey (czyli małpkę); 
Star, która jest bardzo dobrą przyjaciółką i zazwyczaj wykazuje się największym 
rozsądkiem ze wszystkich dzieci. 
U 4- i 5-latków dołączają na stałe: 
Melody, która ma zdolności artystyczne; 
Twig, który interesuje się przyrodą. 
Kurs Playtime nie ma profesjonalnej obudowy on-line, jak Cookie and Friends, dlatego też 
materiałów może być mniej lub mogą być nienajlepszej jakości technicznej, za co z góry 
przepraszam.  

Dzisiaj poszczególnym grupom wiekowym przydzieliłam następujące materiały: 

3-latki: 
Historyjka It’s raining, w której poznajemy Rocketa, Monkey i Star oraz przypominamy 
sobie słowa i wyrażenia: 
IT’S RAINING – pada deszcz 
IT’S SUNNY – jest słonecznie  
YELLOW – żółty  
RED – czerwony  
Pojawiają się też nieznane dotąd słowa: 
PITTER-PATTER – kap-kap 
SPLISH-SPLASH-SPLOSH – chlap-chlap 
BOOTS – kalosze  
WET – mokry  
DRY – suchy  
https://www.youtube.com/watch?v=UNTBdTBpEfE 

Piosenka z historyjki  It’s raining, it’s sunny:  
https://www.youtube.com/watch?v=ut_YrKp-r1k 

Na koniec wesoła piosenka dla wszystkich, Happy face: 
https://www.youtube.com/watch?v=CVaGHzZUims  

4-latki: 

Historyjka Where is Monkey?, w której poznajemy Rocketa, Monkey, Star, Melody i Twiga 
oraz przypominamy sobie liczby 1-5 oraz słowa i wyrażenia: 
TEACHER – nauczycielka  
WHERE IS…? – Gdzie jest...? 
LET’S LOOK! – Poszukajmy!  
WHERE ARE YOU? – Gdzie jesteś? 
HERE I AM! – Jestem tutaj! 
WELL DONE! – Dobra robota! 
EARS – uszy  
EYES – oczy  
NOSE  - nos  
MOUTH – usta  
THANK YOU. – Dziękuję. 
Pojawiają się też nieznane dotąd słowa: 
UNDER – pod  

https://www.youtube.com/watch?v=UNTBdTBpEfE
https://www.youtube.com/watch?v=ut_YrKp-r1k
https://www.youtube.com/watch?v=CVaGHzZUims


IN – w  
TOYBOX – pudło na zabawki 

https://www.youtube.com/watch?v=cThr3XidtI4  

Piosenka z historyjki  Ooh ooh, Monkey!: https://www.youtube.com/watch?
v=Erz2PP99vAQ&list=PLIw7YTRYdpK5hRM16EV4G2DQaWQkHdG8b&index=5  

Do tego rozdziału jest też DVD Let’s make a cake: 
https://www.youtube.com/watch?v=ny5PYjGa3rE  

Na koniec wesoła piosenka dla wszystkich, Happy face: 
https://www.youtube.com/watch?v=CVaGHzZUims 

5-latki: 
Pięciolatki poznają dodatkowo siostrę Star – Twinkle, oraz brata Twiga – Flinta.  
Prezentacja postaci: 
https://www.youtube.com/watch?v=BuENHenUl08 
Historyjka My first Day, w której Twinkle i Flint ida pierwszy raz do szkoły. Historyjka 
przypomina nam znane słowa i wyrażenia: 
MUMMY – mamusia  
DADDY – tatuś  
BROTHER – brat  
SISTER – siostra  
GRANNY – babcia  
GRANDAD – dziadek  
I LIKE... – Lubię... 
Mamy też nowe słowa i wyrażenia: 
DON’T CRY! – Nie płacz! 
WHO’S THIS? – Kto to? 
MEE TOO. – Ja też. 
LET’S PLAY! – Pobawmy się, zagrajmy razem! 
LET’S PAINT! – Pomalujmy razem! 
I WANT TO... – Chcę... 
 DO YOU LIKE...? – Czy lubisz…? 
Podczas pierwszego oglądania historyjki proszę zrobić pauzę na (1:42) i zapytać dzieci, 
dlaczego Twinkle płakała i dlaczego Flint zasłania twarz chusteczką? Być może niektóre 
dzieci znają już słowo SHY – nieśmiały. Następnie proszę dokończyć odtwarzanie historyjki: 

https://www.youtube.com/watch?v=tvD1Hgp2XKk 

Piosenka z historyjki Let’s play today: 
https://www.youtube.com/watch?v=XpgqryFlqPI 

DVD Let’s take a family photo!: 
https://www.youtube.com/watch?v=4wmPBbllBPA 

Piosenka Happy face: 
https://www.youtube.com/watch?v=CVaGHzZUims  

Miłej zabawy! 

Pozdrawiam i niezmiennie życzę wszystkim dużo zdrowia, 
Agata Jędrzejczak 
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