
Temat: Happy Mother's Day!

https://www.youtube.com/watch?v=fVzWGtzjLj0  - proszę włączyć dziecku historyjkę. Następnie 
zapytać, co dzieci przygotowały dla swojej mamy z okazji Dnia Matki. Może dziecko ma inne 
pomysły, co mogłoby zrobić z tej okazji dla mamy.

Happy Mother's Day | The Kiboomers – proszę włączyć piosenkę. Po obejrzeniu jej, zapytać o 
czym była piosenka. Powtarzamy z dzieckiem tekst piosenki, gdy już zapamiętało słowa (a 
przynajmniej jakąś część), możemy śpiewać. Im więcej razy dziecko usłyszy piosenkę, tym więcej 
zapamięta.

https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo 

Mother's Day 
Mother's Day 
Happy Mother's Day 

Here's a gift 
I'll give to you 
on this Mother's Day. 

I'll clean my room, 
I'll make my bed, 
I'll put my toys away. 

I'll be good 
just for you 
on this Mother's Day. 

Całość x2

Słowniczek:
Mother's Day – Dzień Matki
gift – prezent
I'll clean my room – posprzątam swój pokój
I'll make my bed – pościelę łóżko
I'll put my toys away – odłożę swoje zabawki (na ich miejsce)
be good – być dobrym
just for you – właśnie dla Ciebie

Do dzisiejszej lekcji proponuję dowolną pracę plastyczną:  dziecko może narysować portret swojej 
mamy, zrobić laurkę, zebrać kwiaty koło domu, zrobić korale a może samo wpadło podczas 
pierwszej części zajęć na jeszcze jakiś pomysł. :) 
Zachęcam do dzielenia się efektami pracy na maila: maria.wendrowska@gmail.com

Po raz kolejnym zapraszam jeszcze do udziału w Konkursie Piosenki Angielskiej. Poniżej 
zamieszczam regulamin, gdyby do kogoś z Państwa nie dotarł. Dziecko może śpiewać którąś z 
porponowanych przeze mnie piosenek podczas nauki zdalnej lub taką, którą wybierze samo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fVzWGtzjLj0
https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo


KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
ŁÓDŹ 2020

 

CELE KONKURSU:
– rozwijanie umiejętności językowych dzieci
– rozwijanie twórczości artystycznej dzieci
– motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i 

przyjemny sposób 
– propagowanie nauki języków obcych poprzez edukację muzyczną
– przezwyciężanie stresu oraz tremy

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem  konkursu  jest  Pani  Maria  Wendrowska  –  nauczyciel

języka  angielskiego  w  Przedszkolu  Miejskim  Nr  220  w  Łodzi,
Przedszkolu Miejskim Nr 202 w Łodzi oraz Przedszkolu Miejskim nr 52
w Łodzi. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Konkurs odbywa się w kategorii SOLIŚCI.
4. Warunkiem udziału w konkursie  jest  przygotowanie jednej  piosenki  w

języku  angielskim  oraz  nagranie  jej  w  formie  audiowizualnej.  Czas
utworu nie może przekroczyć 5 minut. Dozwolone jest użycie nagrania z
tekstem jedynie jako tło, a nie podkład z playbacku.

5. Aby  wziąć  udział  w  konkursie  należy  wypełnić  kartę  zgłoszeniową
dołączoną  do  regulaminu  wraz  ze  zgodą  rodzica  na  wykorzystanie
wizerunku  dziecka.  Dokument  należy  przesłać  drogą  elektroniczną  na
adres organizatora maria.wendrowska@gmail.com do 11.05.2020 r. 

6. Nagrania audiowizualne należy dostarczyć do organizatora konkursu na
28.05.2020 r.

mailto:maria.wendrowska@gmail.com


adres mailowy maria.wendrowska@gmail.com do 25.05.2020 r. 
7. Oceny  prezentowanych  utworów  dokona  jury  powołane  przez

organizatora. Każdy z uczestników otrzyma dyplom, przewidziane są też
nagrody za trzy pierwsze miejsca.  Jury będzie oceniać  występ według
następnujących kryteriów: 

- poprawność językowa
- wkład pracy (choreografia, kostiumy)
- wrażenie ogólne.

O sposobie przekazania dylpomów oraz nagród rzeczowych organizator 
poinformuje  rodziców  i  będzie  to  zależnie  od  rozwoju  sytuacji  
epidemiologicznej w kraju.

8. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  prawa  autorskie
prezentowanych  utworów.  Nadesłanie  kart  zgłoszeniowych  jest
jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na
publikowanie  danych  osobowych  w  celach  związanych  z  konkursem
zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29.08.1997r.  o  ochronie  danych  osobowych
(Dz.U. 2002r. N 101 poz 926).

9. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela organizator – Pani
Maria Wendrowska – nauczyciel języka angielskiego.

05.06.2020 r.
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KARTA ZGŁOSZENIA
na Konkurs Piosenki Angielskiej 2020

Nazwa 
przedszkola:.....................................................................................................................

Imię i nazwisko solisty …...............................................................................…......…..

Tytuł utworu: ....................................................................................................………..

Wiek wykonawcy:  .........................................................................................................

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Ja ........................................................................................................................................................... 

niżej podpisany/a rodzic/prawny opiekun dziecka ................................................................................

.................................................. wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do 

wykorzystania wizerunku mojego dziecka, uczestniczącego w Konkursie Piosenki Angielskiej – 

Łódź 2020.  Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie utrwalonych nagrań za pośrednictwem 

dowolnego medium wyłącznie w celu informacji o konkursie oraz relacji z konkursu.

.........................................................................................................................................................

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)


