
Drodzy Rodzice! 
 
Poniżej znajduje się propozycja swobodnych zabaw językowych i ruchowych do 

piosenki znanej dzieciom. 
Na kolejny tydzień temat: „„Walking, Walking””. 

Jest to tematyka znana dzieciom więc będzie to forma utrwalenia materiału. 
 

 
ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO –  

TERMIN 11.05. – 15.05.2020r. 
 

 
 

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

 
 

Piosenka:  

„Walking, Walking” – to świetna okazja aby pobiegać, poskakać i 
spożytkować nadwyżki energii  

 

 

 



Tekst w języku angielskim i propozycje gestów: 

Walking walking. Walking walking. (chodzenie w miejscu) 

Hop hop hop. Hop hop hop. (podskoki) 

Running running running. Running running running. (bieganie) 

Now let’s stop. Now let’s stop. (zatrzymanie) 

Walking walking. Walking walking. 

Hop hop hop. Hop hop hop. 

Running running running. Running running running. 

Now let’s stop. Now let’s stop. 

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe. (chodzenie na palcach) 

Jump jump jump. Jump jump jump. (podskoki) 

Swimming swimming swimming. (pływanie) 

Swimming swimming swimming. (pływanie) 

Now let’s sleep. Now let’s sleep. (przykucnąć, glowa położona na dłoniach, oczy zamknięte 

– idziemy spać) 

Wake up! (budzimy się) 

It’s time to go! (czas iść) 

Are you ready to go fast? (gotowi, aby iść szybciej) 

Okay! 

 

Walking walking. Walking walking. (chodzenie w miejscu) 

Hop hop hop. Hop hop hop. (podskoki) 

Running running running. Running running running. (bieganie) 

Now let’s stop. Now let’s stop. (zatrzymanie) 

Walking walking. Walking walking. (chodzenie w miejscu) 

Hop hop hop. Hop hop hop. (podskoki) 

Running running running. Running running running. (bieganie) 

Now let’s stop. Now let’s stop. (zatrzymanie) 

Tłumaczenie: 
Chodzimy, chodzimy. Chodzimy, chodzimy. 

Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. 



Biegamy, biegamy, biegamy. Biegamy, biegamy, biegamy. 
Teraz przestańmy. Teraz przestańmy. 

Chodzimy, chodzimy. Chodzimy, chodzimy. 
Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. 

Biegamy, biegamy, biegamy. Biegamy, biegamy, biegamy. 
Teraz przestańmy. Teraz przestańmy. 

Chodzimy na paluszkach, chodzimy na paluszkach. Chodzimy na paluszkach, chodzimy na 
paluszkach, 

Skaczemy , skaczemy, skaczemy.  Skaczemy , skaczemy, skaczemy. 
Pływamy, pływamy, pływamy. 
Pływamy, pływamy, pływamy. 
A teraz śpijmy. A teraz śpijmy. 

Pobudka! 
Czas iść! 

Czy jesteście gotowi, aby iść szybko? 
W porządku! 

Chodzimy, chodzimy. Chodzimy, chodzimy. 
Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. 

Biegamy, biegamy, biegamy. Biegamy, biegamy, biegamy. 
Teraz przestańmy. Teraz przestańmy. 

Chodzimy, chodzimy. Chodzimy, chodzimy. 
Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. 

Biegamy, biegamy, biegamy. Biegamy, biegamy, biegamy. 
Teraz przestańmy. Teraz przestańmy. 

 



 

 


