
AKADEMIA

Czyli jak uczyć się angielskiego
z dzieckiem?
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Witajcie w Akademii Badanamu!

Wpadające w ucho piosenki, proste rymowanki, sympatyczni bohaterowie  
i duża dawka dobrej zabawy – to sprawdzony przepis na naukę angielskiego. 
Dzięki edukacyjnej serii „Badanamu” emitowanej na kanale POLSAT JimJam, 
dzieci łatwo przyswoją podstawowe słownictwo związane z rodziną, żywnością 
czy zwierzętami. 

Tymczasem bohaterowie serii – Miś Bada, sówka Abby i Mimi – wraz  
z kanałem POLSAT JimJam, zapraszają do nauki języka angielskiego na wesoło 
w Akademii Badanamu. 

Najlepszym sposobem na naukę jest oczywiście… zabawa! Dlatego w Akademii 
Badanamu, podczas czterech wesołych lekcji, Twoja pociecha będzie nie tylko 
mogła się bawić do woli, ale też pozna angielskie słówka, wymowę, alfabet 
oraz wpadające w ucho rymowanki. Dzięki temu, w naturalny sposób wkroczy 
w świat języka angielskiego!
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NURSERY RHYMES

Niezależnie od tego czy próbujemy pomóc zmęczonemu dziecku iść spać, 
czy nauczyć malucha liczyć, rymowanki i kołysanki mogą być zabawnym 
sposobem na osiągnięcie wszystkich tych celów.

Nursery Rhymes to tradycyjne angielskie piosenki i rymowanki. Język angielski 
obfituje w wiele krótkich i rymowanych wyrazów, dlatego też na przestrzeni 
wieków powstało dużo łatwych, wpadających w ucho wierszyków i piosenek, 
które niezmiennie bawią i uczą dzieci.

Badania potwierdzają również twierdzenie, że muzyka i wierszyki zwiększają 
zdolność dziecka do rozumowania przestrzennego, co wspomaga 
umiejętności matematyczne.

Nursery Rhymes szybko wpadają w ucho i są łatwo zapamiętywane przez 
dzieci. Możecie wybrać sobie kilka ulubionych i śpiewać podczas podróży do 
przedszkola lub innych codziennych czynności. Nursery Rhymes to również 
zabawy paluszkowe po angielsku. Ośrodki odpowiedzialne za ruchy ręki oraz 
ośrodki odpowiedzialne za motorykę narządów mowy znajdują się w bardzo 
bliskim sąsiedztwie. Pobudzanie i stymulacja dłoni ma wpływ na stymulację  
i pobudzenie ośrodka ruchowego mowy.

Jeśli nie znacie rymowanek lub nie lubicie śpiewać, sympatyczne postaci 
z Badanamu przyjdą Wam z pomocą. Pięknie opracowane, z miłą linią 
melodyczną i kolorową grafiką mogą Wam towarzyszyć każdego dnia. Przy 
tytule każdej piosenki znajduje się przycisk „play” – kliknijcie na niego, by 
posłuchać wybranej rymowanki :)
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Bardzo znana melodia na dobry początek Waszej przygody z rymami. 
Możecie razem wymyślić gesty i pokazywać jak mruga gwiazdeczka. Użyjcie 
brokatu, żółtej farby lub kredek i stwórzcie razem błyszczącą gwiazdeczkę.

Twinkle, twinkle, little star to również bardzo uspokajająca piosenka, która może 
się stać niezawodnym wyciszeniem na koniec nawet najbardziej aktywnego dnia. 

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky,
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

When the blazing sun is gone, 
When there’s nothing he shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle through the night, 

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

In the dark blue sky so deep,
Through my curtains often peep, 
For you never close your eyes,
Till the morning sun does rise,

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

Twinkle, Twinkle, Little Star

https://www.youtube.com/watch?v=GG2mTOvGW_k&feature=youtu.be
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The wheels on the bus go 
round and round,
round and round,
round and round.
The wheels on the bus go 
round and round,
all through the town.
(wykonujemy koliste ruchy rękami)

The windows on the bus go 
up and down, 
up and down,
up and down. 
The windows on the bus go 
up and down, 
all through the town.
(unosimy ręce do góry, a następnie 

do dołu dotykając kostek)

The horn on the bus goes 
beep, beep, beep,
beep, beep, beep,
beep, beep, beep.
The horn on the bus goes 
beep, beep, beep,
all through the town.
(klaszczemy w ręce 

na słówka beep, beep, beep)

Wheels on the Bus

The lights on the bus go 
blink, blink, blink,
blink, blink, blink,
blink, blink, blink. 
The lights on the bus go 
blink, blink, blink,
all through the town.
(otwieramy i zaciskamy piąstki, 

udając mruganie)

The wipers on the bus go 
swish, swish, swish,
swish, swish, swish,
swish, swish, swish.
The wipers on the bus go 
swish, swish, swish,
all through the town.
(machamy rękami udając

 ruch wycieraczek)

https://www.youtube.com/watch?v=EVmWHum9W2M&feature=youtu.be
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Nadeszła pora na chwilę ruchu. Piosenka o autobusie to inspiracja do 
wspólnych zabaw konstrukcyjnych. Najpierw przygotujcie bilety, możecie 
powycinać wspólnie i ozdobić małe kartoniki lub użyć starych prawdziwych 
biletów. 

Ustawcie krzesełka, co najmniej pięć, w dwóch rzędach i jedno z przodu  
– to kierowca. Zanim wejdziecie do autobusu, nie zapomnijcie skasować biletu 
u kierowcy. Zamieniajcie się rolami, raz Ty jesteś kierowcą, a innym razem 
dziecko.

Gdy już jesteście gotowi i siedzicie wygodnie na swoich miejscach, zaśpiewajcie 
razem piosenkę o autobusie. 

Zmęczeni podróżą, możecie razem pokolorować i wyciąć autobus z bohaterami 
Badanamu. Następnie nauczcie się razem z nami rysować misia Bada!
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This little piggy went to market,
This little piggy stayed home,
This little piggy had biscuits,
This little piggy had none,
And this little piggy went 
„Wee, wee, wee” all the way home!

This little piggy drew a picture, 
This little piggy danced around, 
This little piggy had a long nap,
And never made a sound!
And this little piggy went 
„Wee, wee, wee” all the way home! 

This little piggy flew an airplane, 
This little piggy took a taxi, 
This little piggy rode a skate board, 
And skinned his little knee!
And this little piggy went 
„Wee, wee, wee” all the way home! 

This Little Piggy

Rymowanka o małych świnkach to świetna zabawa paluszkowa. Zaczynamy 
od dłoni po kolei dotykając, ściskając każdy paluszek. „This little piggy went 
to market” –  dotykamy pierwszego paluszka, „This little piggy stayed home” 
– dotykamy drugiego paluszka i tak po kolei wszystkie pięć. Na koniec, 
gdy ostatnia świnka ucieka mówiąc „Wee, wee, wee”, łaskoczemy dziecko.  
Następnie zajmujemy się stópkami powtarzają wersy rymowanki z każdym 
paluszkiem u nogi po kolei. Na koniec łaskoczemy stopę dziecka :)

Gdy już nauczycie się rymowanki – zapraszamy do pokolorowania kolorowanki 
z małą świnką!

https://www.youtube.com/watch?v=57fX5E_jpVc&feature=youtu.be
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Gdy dziecko zobaczy podczas oglądania serialu Badanamu na kanale POLSAT 
JimJam, że jego ulubieni bohaterowie też śpiewają znane mu rymowanki 
radości nie będzie końca :)

Tymczasem serdecznie zapraszamy na wesołe spotkania z językiem angielskim 
oraz misiem Bada, sówką Abby i Mimi – od poniedziałku do piątku o godzinie 
9:00 i 14:00, a w weekendy o 14:00,  tylko w POLSAT JimJam. 

Przygotowanie metodyczne i merytoryczne lekcji:

Magdalena Malinowska 
metodyk i neurodydaktyk języka angielskiego

Zapraszamy!


