
Szanowni Rodzice, 

Proszę o przeczytanie poniższej wiadomości dzieciom. 

Dziękuję bardzo i pozdrawiam, 

Monika Ostaszewska  

 

Drogie Dzieci, 

Dzisiaj przypomnimy sobie piosenkę, którą wszyscy bardzo dobrze znacie i uwielbiacie. 

Chodzi o piosenkę ,,Walking walking”  (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU ).  

Przypomnienie tekstu piosenki będzie nam potrzebne do zabawy Simon says – Szymon mówi.  

Życzę miłej zabawy, 

Pani Monika 

 

Poniżej znajduje się tekst piosenki ,,Walking walking” 

Walking walking. Walking walking.  (dzieci chodzą) 

Hop hop hop. Hop hop hop. (dzieci skaczą) 

Running running running. Running running running. (dzieci biegają) 

Now let's stop. Now let's stop. (dzieci zatrzymują się) 

 

Walking walking. Walking walking. (dzieci chodzą) 

Hop hop hop. Hop hop hop. (dzieci skaczą) 

Running running running. Running running running. (dzieci biegają) 

Now let's stop. Now let's stop. (dzieci zatrzymują się) 

 

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe. (dzieci chodzą na palcach) 

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


Jump jump jump. Jump jump jump. (dzieci skaczą) 

Swimming swimming swimming. (dzieci pływają) 

Now let's sleep. Now let's sleep. (dzieci zasypiają) 

 

Wake up! ( dzieci się budzą) 

It's time to go! (czas na nas - dzieci przygotowują się do poruszania się w rytm muzyki i 

zaśpiewania piosenki szybciej) 

Are you ready to go fast? (czy jesteście gotowi poruszać się i zaśpiewać szybciej?) 

Okay! 

 

Walking walking. Walking walking. (dzieci chodzą) 

Hop hop hop. Hop hop hop. (dzieci skaczą) 

Running running running. Running running running. (dzieci biegają) 

Now let's stop. Now let's stop. (dzieci zatrzymują się) 

 

Walking walking. Walking walking. (dzieci chodzą) 

Hop hop hop. Hop hop hop. (dzieci skaczą) 

Running running running. Running running running. (dzieci biegają) 

Now let's stop. Now let's stop. (dzieci zatrzymują się) 

Whew! (dzieci mogą odetchnąć) 

 

Zabawa Simon says – polega na tym, że jedna osoba wydaje polecenie, a zadaniem drugiej jest 

poprawne wykonanie tego polecenia.  

Przykłady poleceń z powyższej piosenki w języku angielskim: 

- jump – skacz 



- swim – płyń 

- walk – chodź, spaceruj, 

- run – biegnij 

- stop – zatrzymaj się 

- sleep – śpij  

- wake up – obudź się 

 

Inne polecenia, które możemy wykorzystać w tej zabawie: 

-touch something …… (blue)– dotknij czegoś (niebieskiego) – tutaj możemy wypowiedzieć 

dowolny kolor  

- stamp your feet – tup stopami 

- clap your hands – klaszcz w dłonie 

- turn around – obróć się 

- stand up – wstań 

- sit down – usiądź 

- put your hands up – podnieś ręce  

- put your hands down – opuść ręce 

 

 


