
Drodzy Rodzice! 
 

Poniżej znajduje się propozycja swobodnych zabaw językowych i ruchowych  
do piosenki znanej dzieciom. 

Temat: “Hello, how are you today?” – “Witaj, jak się dzisiaj czujesz?” 

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

 Piosenka aktywizująca dla dzieci  
„If You're Happy” -  Super Simple Songs 

 

 

Skopiuj link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

happy - szczęśliwy 

 angry - zły 

scared - przestraszony 

sleepy - śpiący 

 Poniżej znajduję się film edukacyjny dla dzieci na temat uczuć/emocji 

Skopiuj link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=4u0pkSs4q5U 

 

 



Tekst piosenki 

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. 

If you’re angry angry angry, stomp your feet. 

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!” 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

Tłumaczenie tekstu

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie.

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie.

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie, 
klaszcz w dłonie. 

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie.

Jeśli jesteś zły, zły, tupnij nogą.

Jeśli jesteś zły, zły, tupnij nogą.

Jeśli jesteś zły, zły, tupnij nogą, tupnij nogą.

Jeśli jesteś zły, zły, tupnij nogą.

Jeśli się boisz, boisz się, mów: „Och nie!”

Jeśli się boisz, boisz się, mów: „Och nie!”

Jeśli się boisz, boisz się, mów: „Och nie!” Powiedz: „Och nie!”

Jeśli się boisz, boisz się, mów: „Och nie!”

Jeśli jesteś śpiący śpiący śpiący, zdrzemnij się.

Jeśli jesteś śpiący śpiący śpiący, zdrzemnij się.

Jeśli jesteś śpiący śpiący śpiący, zdrzemnij się, zdrzemnij się.

Jeśli jesteś śpiący śpiący śpiący, zdrzemnij się.

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie.

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie.

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie.

Tłumaczenie tekstu 

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie. 

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie. 

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie, 

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie. 

Jeśli jesteś zły, zły, tupnij nogą. 

Jeśli jesteś zły, zły, tupnij nogą. 

Jeśli jesteś zły, zły, tupnij nogą, tupnij nogą. 

Jeśli jesteś zły, zły, tupnij nogą. 

Jeśli się boisz, boisz się, mów: „Och nie!” 

Jeśli się boisz, boisz się, mów: „Och nie!” 

Jeśli się boisz, boisz się, mów: „Och nie!” Powiedz: „Och nie!” 

Jeśli się boisz, boisz się, mów: „Och nie!” 

Jeśli jesteś śpiący śpiący śpiący, zdrzemnij się. 

Jeśli jesteś śpiący śpiący śpiący, zdrzemnij się. 

i jesteś śpiący śpiący śpiący, zdrzemnij się, zdrzemnij się. 

Jeśli jesteś śpiący śpiący śpiący, zdrzemnij się. 

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie. 

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie. 

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie, klaszcz w dłonie. 

Jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwy, klaszcz w dłonie. 

 

 

 

 



Wydrukuj , wytnij i używaj podczas śpiewania piosenki 

 



Wykonaj zadanie samodzielnie lub z pomocą rodzica. 

Feelings – uczucia (emocje) – dokończ rysować twarze zgodnie z podaną emocją  

 



Pokoloruj jeśli masz ochotę  

 



Dokończ rysować emocje zgodnie ze wzorem u góry – nazwij uczucia 

 


