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Temat: Colours PART I 

Wprowadzenie i przećwiczenie nazw wybranych kolorów (oraz przeciwieństw YES-NO). 

Wprowadzenie piosenki The Rainbow Colors Song. 

 

1. Rozpoczęcie zajęć – Nauczyciel prosi dzieci by usiadły na podłodze, wspólnie 

tworząc koło. By skupić ich uwagę warto wykorzystać rymowankę (powtarzana na 

każdych zajęciach 1. Przyczyni się do utrwalenia słownictwa, 2. Stanie się swego 

rodzaju znakiem ze strony nauczyciela, że zajęcia się już rozpoczynają, 3. Może 

stanowić element oznaczający przejście z języka polskiego na angielski): 

 

1, 2, 3 all eyes on me 

3, 2, 1 let’s have some fun! 

Everybody say hello 

Ready, steady, go! 

 

Rymowanka powinna być wspierana gestami lub wystukiwaniem rytmu np. o kolana. 

 

2. Powitanie – Od razu po wypowiedzeniu ostatnich słów rymowanki, nauczyciel 

włącza wybraną piosenkę powitalną, np. Hello! (SSS) – podczas śpiewania piosenka 

musi być wspierana odpowiednimi gestami. 

 

3. Rozgrzewka – What’s your name? – nauczyciel przygotowuje pacynkę, którą 

przedstawia dzieciom: Someone is here with me today. This is my friend – X. Say 

„hello” X. W razie potrzeby powtarza całość tak, by dzieci zrozumiały o co chodzi. 

Następnie zachęca dzieci, by to one się przedstawiły, do każdego podchodząc z 

pacynką i zadając pytanie What’s your name? 

 

4. Wprowadzenie kolorów – Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje kartki z 

kolorowego bloku technicznego: red, orange, yellow, green, blue, purple, pink (Warto 

je zalaminować). Podczas zajęć prezentuje kolory uczniom. Najpierw pokazuje kartkę 

danego koloru, następnie wymawia jego nazwę: This is blue. This is green etc. Prosi 

uczniów o rytmiczne powtarzanie na różne sposoby – głośno, cicho, szybko, wolno, 

cienkim głosem, grubym głosem, jak robot itp. 

 

5. Wprowadzenie piosenki The Rainbow Colors Song – Nauczyciel  rozkłada kolorowe 

kartki na podłodze głośno wymawiając ich nazwy w takiej kolejności, w jakiej 

pojawiają się w piosence. Następnie włącza piosenkę, w trakcie której pokazuje po 

kolei kolory. Gdy w piosence padają słowa It’s a rainbow…, pokazuje obrazek tęczy. 
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6. Zabawa YES/NO – Prowadzący podnosi kartki, za ich pomocą prezentuje kolory i 

nazywa je po angielsku. Jeżeli podany kolor zgadza się z tym, który podniósł 

nauczyciel, dzieci wstają, co oznacza YES, jeżeli nie – siedzą = NO. Za pierwszym 

razem nauczyciel bawi się razem z dziećmi, wstając lub siadając w odpowiednim 

momencie. Na kolejnych lekcjach, kiedy dzieci już lepiej będą radziły sobie z 

identyfikowaniem kolorów, może jedynie wydawać polecenia. 

 

 Najlepiej, żeby na samym początku nauczyciel w jasny sposób zaprezentował 

zasady zabawy, włącznie z wprowadzeniem słów YES-NO (chyba, że uczniowie już je 

znają). Kilkukrotnie powtarza najpierw słowo YES, przy pomocy gestów dając 

uczniom znać co ono oznacza  - kiwanie głową/kciuk podniesiony do góry itp. 

Uczniowie powtarzają. Następnie prezentuje słowo NO - kręcenie głową/kciuk w dół. 

Uczniowie powtarzają. Może przydać się tu piosenka Super Simple Songs: 

 

Uh-huh: https://www.youtube.com/watch?v=dVkPWDixDhs 

 

Kiedy nauczyciel widzi, że uczniowie rozróżniają przeciwieństwa YES-NO, tłumaczy 

dalsze zasady zabawy.   

  

7. Układanie tęczy – Nauczyciel prosi wybranych uczniów, by pomogli mu ułożyć tęczę 

(Let’s make a rainbow! – pokazuje obrazek tęczy), wydając polecenia, np. Marta, find 

red. Put it here (nauczyciel wskazuje odpowiednie miejsce – karta musi leżeć tak, by 

pod nią zmieściły się pozostałe kolory), Wojtek, find orange… itd. Gdy kolory są 

ułożone w odpowiedniej kolejności, nauczyciel włącza ponownie piosenkę, mówiąc 

Let’s sing The Rainbow colors song. W trakcie trwania utworu, zachęca dzieci do 

śpiewania.  

 

 Nauczyciel, o ile ma dostęp do laptopa lub komputera, może włączyć dzieciom 

teledysk do piosenki dostępny na Youtube’ie. Trzeba z tym jednak uważać, ponieważ 

oglądanie filmików dostarcza na raz wielu bodźców, przez co jest oczywiście bardzo 

atrakcyjne, ale potem ciężko zastąpić je inną aktywnością, która będzie tak samo 

podobała się dzieciom. Dlatego, teledyski powinny pojawiać się na zajęciach 

sporadycznie ☺. 

 

8. Wspólne sprzątanie – po zakończonej zabawie, nauczyciel zaprasza dzieci do 

sprzątania. Wybiera kolejne kilkoro dzieci z grupy i wydaje im polecenia: Zosia, can 

you find blue? Fantastic, give it to me, please. Thank you. Tomek, can you find green? 

etc. 

 

9. Zakończenie – nauczyciel włącza wybraną piosenkę na pożegnanie, następnie 

dziękuje dzieciom za wspólną zabawę.  

https://www.youtube.com/watch?v=dVkPWDixDhs
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 Bardzo ważne jest, zwłaszcza przy dużej grupie, by zajęcia miały odpowiednią 

dynamikę. Nauczyciel musi płynnie przechodzić od jednej aktywności do drugiej, dlatego 

powinien mieć wszystko odpowiednio przygotowane już przed zajęciami – tak, by sprawy 

organizacyjne nie zaburzyły pracy dzieci. Warto też przemyśleć sobie całą lekcję, 

przećwiczyć słowa piosenek, odpowiednie gesty itd. 

 

 

PIOSENKI: 

 

1. Super Simple Songs: Hello! 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

2. KidsTV123: The Rainbow Colors Song 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 

 

3. (ewentualnie) SSS: Uh-huh 

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

 

 

 

MATERIAŁY: 

 

* Kolorowe kartki z bloku technicznego 

 

* Obrazek tęczy 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=dVkPWDixDhs
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Temat: Colours PART II 

Utrwalenie nazw wybranych kolorów oraz przeciwieństw YES-NO. Praca plastyczna w 

grupach. 

 

1. Rozpoczęcie zajęć – Nauczyciel prosi dzieci by usiadły na podłodze, wspólnie 

tworząc koło. By skupić ich uwagę warto wykorzystać rymowankę (powtarzana na 

każdych zajęciach 1. Przyczyni się do utrwalenia słownictwa, 2. Stanie się swego 

rodzaju znakiem ze strony nauczyciela, że zajęcia się już rozpoczynają, 3. Może 

stanowić element oznaczający przejście z języka polskiego na angielski): 

 

1, 2, 3 all eyes on me 

3, 2, 1 let’s have some fun! 

Everybody say hello 

Ready, steady, go! 

 

Rymowanka powinna być wspierana gestami lub wystukiwaniem rytmu np. o kolana. 

 

2. Powitanie – Od razu po wypowiedzeniu ostatnich słów rymowanki, nauczyciel 

włącza wybraną piosenkę powitalną, np. Hello! (SSS) – piosenka musi być wspierana 

odpowiednimi gestami. 

 

3. Rozgrzewka – Piosenka Uh-huh Super Simple Songs – śpiew z odpowiednią 

gestykulacją – kiwanie lub kręcenie głową, na słowa yes, yes, yes – unoszenie kciuka 

do góry, na słowa no, no, no – opuszczanie w dół. 

 

4. Powtórzenie kolorów – Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje kartki z 

kolorowego bloku technicznego: red, orange, yellow, green, blue, purple, pink (Warto 

je zalaminować). Podczas zajęć pokazuje je uczniom, jednocześnie zadając pytanie: 

What colour is it? Zachęca dzieci do udzielania odpowiedzi, nawet po polsku. Jeżeli 

dzieci mówią poprawnie, daje znak kciukiem, unosząc go do góry i mówiąc YES! This 

is blue itp. (Najlepiej, żeby robił to bardzo entuzjastycznie, rekcja powinna być nawet 

nieco „przerysowana” = bardzo ekspresyjna. W ten sposób zwróci uwagę dzieci, a 

jednocześnie zachęci do udzielania dalszych odpowiedzi). Dzieci wraz z nauczycielem 

powtarzają każdy kolor kilkakrotnie (Nauczyciel wydaje polecenie: Let’s say that np. 

three times! Blue, blue, blue! To samo powtarza z resztą kolorów). 

 

5. Zabawa YES/NO – Nauczyciel proponuje zabawę YES/NO, mówiąc Let’s play 

YES/NO! I pokrótce przypomina zasady zabawy, prezentując je za pomocą gestów i 

przykładów. Prowadzący podnosi kartki i jednocześnie nazywa kolory. Jeżeli podany 
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kolor zgadza się z tym, który podniósł nauczyciel, dzieci wstają, co oznacza YES, 

jeżeli nie – siedzą = NO. Jeżeli nauczyciel widzi, że jest taka potrzeba (dzieci jeszcze 

nie do końca „czują” zabawę), bawi się razem z dziećmi, wstając lub siadając w 

odpowiednim momencie. 

 

6. Kolorowe baloniki – Nauczyciel dzieli dzieci na 3-4-osobowe grupy. Każdej rozdaje 

wycięty wcześniej biały balonik (format ok. A4), kleje, kartki w jednym, wybranym 

kolorze oraz ozdobne dziurkacze lub, jeżeli takie rzeczy nie znajdują się na terenie 

placówki w odpowiedniej liczbie (min. 7), wycięte wcześniej małe, kolorowe kształty 

(najlepiej posegregowane, w kopertach). Zadaniem dzieci jest wyklejenie baloników 

przy pomocy wyciętych z kolorowego papieru kształtów. 

 

7. The Rainbow Colors Song – Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan z ich kolorowymi 

balonikami. Prosi by ułożyły je (najlepiej by zostali do tego wybrani przedstawicie 

każdej z grup) w takiej kolejności, jaką wypowie: Red, orange, yellow, blue, purple, 

pink. Następnie włącza piosenkę The Rainbow Colors Song.  Zachęca dzieci do 

śpiewania. 

 

8. Zakończenie – nauczyciel włącza wybraną piosenkę na pożegnanie, następnie 

dziękuje dzieciom za wspólną zabawę.  

 

 

 

 Bardzo ważne jest, zwłaszcza przy dużej grupie, by zajęcia miały odpowiednią 

dynamikę. Nauczyciel musi płynnie przechodzić od jednej aktywności do drugiej, dlatego 

powinien mieć wszystko odpowiednio przygotowane już przed zajęciami – tak, by sprawy 

organizacyjne nie zaburzyły pracy dzieci. Warto też przemyśleć sobie całą lekcję, 

przećwiczyć słowa piosenek, odpowiednie gesty itd. 

 

 

PIOSENKI: 

 

1. Super Simple Songs: Hello! 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

2. KidsTV123: The Rainbow Colors Song 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 

 

3. (ewentualnie) SSS: Uh-huh 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=dVkPWDixDhs
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MATERIAŁY: 

 

* Kolorowe kartki z bloku technicznego 

 

* Wycięte z białego grubszego papieru baloniki (7) 

 

* Kolorowe kartki (w kolorach tęczy, pojawiających się w piosence) i dziurkacze, np. kółko, 

gwiazdka itp. lub wycięte wcześniej małe, kolorowe kształty (ewentualnie krepina, z której 

dzieci będą robiły kulki), kleje 
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Temat: Shapes 

Wprowadzenie nazw wybranych kształtów i kolorów; wprowadzenie piosenki The Shape 

Song #1 (Super Simple Songs). 

 

1. Rozpoczęcie zajęć – nauczyciel prosi dzieci by usiadły na podłodze, wspólnie tworząc 

koło. By skupić ich uwagę warto wykorzystać rymowankę (powtarzana na każdych 

zajęciach 1. Przyczyni się do utrwalenia słownictwa, 2. Stanie się swego rodzaju 

znakiem ze strony nauczyciela, że zajęcia się już rozpoczynają, 3. Może stanowić 

element oznaczający przejście z języka polskiego na angielski): 

 

1, 2, 3 all eyes on me 

3, 2, 1 let’s have some fun! 

Everybody say hello 

Ready, steady, go! 

 

Rymowanka powinna być wspierana gestami lub wystukiwaniem rytmu np. o kolana. 

 

2. Powitanie – Od razu po wypowiedzeniu ostatnich słów rymowanki, nauczyciel 

włącza wybraną piosenkę powitalną, np. Hello! (SSS) – podczas śpiewania piosenka 

musi być wspierana odpowiednimi gestami. 

 

3. Wprowadzenie nazw kształtów i kolorów – przed zajęciami nauczyciel wkłada 

przygotowane wcześniej kształty do pudełka (po jednym z każdego rodzaju) – 

najlepiej by było ładne, kolorowe, wzbudzające zainteresowanie uczniów. Na 

zajęciach pokazuje dzieciom pudełko, mówiąc: Look! What a mystery box i potrząsa 

nim tak, by usłyszały, że coś znajduje się w środku. Robi zdziwioną minę, mówiąc: 

Oh! Something is inside. What can it be? Następnie wypowiada rymowankę: 1, 2, 3 

What can it be? i prosi dzieci by za nim powtórzyły.  

 

 By nieco bardziej zbudować napięcie, nauczyciel może najpierw jedynie zajrzeć 

do pudełka, wydając przy tym różne odgłosy, śmiejąc się, wyrażając zachwyt, 

zdziwienie itp. (wówczas dzieci jeszcze bardziej będą chciały dowiedzieć się co jest w 

środku).  

 

W takiej atmosferze, nauczyciel przechodzi do prezentowania zawartości pudełka. 

Wyjmuje po kolei kształty, mówiąc Look! It’s a square! It’s blue. It’s a blue square; 

It’a a circle. It’s black. It’s a black circle. itd. 
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4. Zabawa What’s missing? – nauczyciel rozkłada na podłodze wszystkie kształty. Liczy 

je, a następnie mówi: We’ve got 6 different shapes. A square… Zachęca dzieci by 

powtórzyły rytmicznie 3 razy, np. klepiąc ręką o dywan - square, square, square. 

Uczniowie powtarzają wszystkie gesty za nauczycielem, który musi prezentować 

przykład. Następnie powtarza czynność z pozostałymi kształtami, a na koniec mówi 

I’ve got a great idea! Let’s play „What’s missing?”! Zakrywa chustą wszystkie 

kształty, wyciąga jeden, po czym zabiera chustę, pytając uczniów What’s missing? 

Zabawę kontynuuje do czasu, aż wszystkie kształty zostaną przećwiczone.  

 

 Jeżeli uczniowie mają problem ze zrozumieniem o co chodzi, podpowiada za 

pierwszym razem, mówiąc np. Look! square, triangle, diamond, circle, heart… Oh oh, 

where is the rectangle? Przez chwilę udaje, że szuka, po czym wyciąga kształt ukryty 

w chuście. 

 

5. Zabawa ruchowa z piosenką The Shape Song #1 – wycięte kształty (w ilości 

zależnej od liczby uczniów na zajęciach) nauczyciel rozkłada na podłodze, po całej 

sali. Następnie prosi by uczniowie wstali i ćwiczy z nimi przykładowe słowa piosenki, 

np. A circle. Can you make a circle? - pokazuje, jak z rąk zrobić koło. A circle. Can 

you find a circle? - naśladuje gest rozglądania się, po czym podbiega do jednego z kół 

leżących na podłodze i zachęca do tego samego uczniów. Następnie prosi, by szybko 

wrócili do koła. W razie potrzeby, prezentuje przykład na innych kształtach. Kiedy 

widzi, że uczniowie zrozumieli o co chodzi, włącza piosenkę. Wraz z uczniami 

uczestniczy w zabawie od początku do końca.  

 

Piosenka: http://supersimplelearning.com/songs/original-series/two/the-shape-song-1/ 

 

6. Wspólne sprzątanie – po zakończonej zabawie, nauczyciel zaprasza wszystkie dzieci 

by usiadły w kole (jeżeli dzieci są nieco rozbudzone, spokojnym głosem wypowiada 

rymowankę: 1, 2, 3, all eyes on me lub 1, 2, 3, 4 make a circle on the floor, którą w 

razie potrzeby może powtórzyć kilka razy). Następnie prosi kilkoro z dzieci by 

pomogły przy sprzątaniu, mówiąc np. Wojtek Stand up. Can you find a circle? Bring it 

to me. Powtarza z pozostałymi. Jeżeli kształtów jest dużo, jedno dziecko może zebrać 

z podłogi wszystkie koła, inne wszystkie trójkąty itd.  

 

7. Zakończenie – nauczyciel zbiera prace i dziękuje uczniom za wspólne zajęcia. 

Włącza wybraną piosenkę na pożegnanie. 

 

 

 

http://supersimplelearning.com/songs/original-series/two/the-shape-song-1/
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 Bardzo ważne jest, zwłaszcza przy dużej grupie, by zajęcia miały odpowiednią 

dynamikę. Nauczyciel musi płynnie przechodzić od jednej aktywności do drugiej, dlatego 

powinien mieć wszystko odpowiednio przygotowane już przed zajęciami – tak, by sprawy 

organizacyjne nie zaburzyły pracy dzieci. Warto też przemyśleć sobie całą lekcję, 

przećwiczyć słowa piosenek, odpowiednie gesty itd. 

 

 

PIOSENKI: 

 

1. Super Simple Songs: Hello! 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

2. The Shape Song #1: 

https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4 

 

 

MATERIAŁY: 

 

*Pudełko 

 

*Chusta 

 

*Wycięte figury (format mniej więcej A5): a blue square, a red rectangle, a yellow triangle, 

a black circle, a green diamond, a pink heart (przy dużej grupie każda figura powinna 

pojawiać się kilkakrotnie) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
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Temat: Let’s build a bus! 

Wprowadzenie piosenki The Wheels On The Bus. Utrwalenie nazw kształtów i kolorów. 

(Dodatkowo) Przybliżenie kultury Wielkiej Brytanii poprzez zapoznanie dzieci z symbolem, 

jakim stał się double decker bus. 

 

1. Rozpoczęcie zajęć – nauczyciel prosi dzieci by usiadły na podłodze, wspólnie tworząc 

koło. By skupić ich uwagę warto wykorzystać rymowankę (powtarzana na każdych 

zajęciach 1. Przyczyni się do utrwalenia słownictwa, 2. Stanie się swego rodzaju 

znakiem ze strony nauczyciela, że zajęcia się już rozpoczynają, 3. Może stanowić 

element oznaczający przejście z języka polskiego na angielski): 

 

1, 2, 3 all eyes on me 

3, 2, 1 let’s have some fun! 

Everybody say hello 

Ready, steady, go! 

 

Rymowanka powinna być wspierana gestami lub wystukiwaniem rytmu np. o kolana. 

 

2. Powitanie – Od razu po wypowiedzeniu ostatnich słów rymowanki, nauczyciel 

włącza wybraną piosenkę powitalną, np. Hello! (SSS) – podczas śpiewania piosenka 

musi być wspierana odpowiednimi gestami. 

 

3. Wprowadzenie piosenki The Wheels On The Bus – nauczyciel kładzie na podłodze, 

obrazkiem do dołu, kartę przedstawiającą autobus, następnie prosi jedno dziecko o 

podejście i odwrócenie jej tak, żeby wszyscy mogli zobaczyć co to jest. Mówi np. 

WOW, Look it’s a bus! (Dziecko, które pomagało wraca na miejsce). Nauczyciel 

wykłada resztę kart, następnie prezentuje obrazki przedstawiające części autobusu. 

Wprowadza nazwy tych słów w języku angielskim, ilustrując je jednocześnie gestami: 

 

Wheels – nauczyciel trzyma ręce zgięte w łokciach, poziomo, na wysokości piersi i 

robi „młynek” – jedną ręka podąża za drugą 

Door – trzyma ręce zgięte w łokciach pionowo, kiedy drzwi otwierają się rozsuwa 

ręce na boki, kiedy zamykają – łączy ręce 

Horn – trzyma lewą dłoń zwiniętą w pięść przed sobą, uderzając w nią drugą otwartą 

dłonią udaje, że naciska klakson 

Wipers – macha rękami na zmianę w lewo i w prawo, naśladując ruch wycieraczek 

People – naśladuje pasażera podskakującego na siedzeniu autobusu (na wyboistej 

drodze) 
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4. The Wheels On The Bus – nauczyciel włącza piosenkę The Wheels On The Bus i 

zachęca dzieci do naśladowania jego ruchów. Dzieci stoją w kole. 

 

5. Utrwalenie nazw figur geometrycznych – nauczyciel wkłada przed zajęciami do 

nieprzezroczystego worka wycięte figury: rectangle, square, circle (w wybranych 

kolorach). Podczas zajęć prosi wybranych uczniów by losowali tak przygotowane 

kształty i pyta What shape do you have? (Jeżeli dzieci jest dużo, sam może wyciągać 

kształty i pytać: What shape is it?). Dzieci odpowiadają. Nauczyciel podsumowuje 

głośno wypowiadając ich nazwy i dodając kolory It’s a red rectangle / It’s a blue 

square etc. Wspólnie z wszystkimi dziećmi powtarza zdania po kilka razy.  

 

6. Czerwony autobus – nauczyciel pokazuje dzieciom zdjęcie/obrazek dwupiętrowego 

czerwonego autobusu, następnie mówi Let’s build a bus! i kładzie na środku duży 

czerwony brystol. Z pomocą dzieci układa (i przykleja) na nim wylosowane wcześniej 

przez uczniów kształty tak, by powstał z nich autobus: 

 

 



3 Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

 © www.fullofideas.pl 

 

Następnie przedstawia go dzieciom, mówiąc: It’s a big red double decker bus. It has 

two black wheels and the black door. I can see six blue squares. They are windows etc.  

 

7. Utrwalenie piosenki The Wheels On The Bus – nauczyciel kładzie na środku 

dywanu autobus i prosi dzieci, by wstały. Mówi Let’s sing The Wheels On The Bus! 

Następnie wraz z dziećmi śpiewa i odgrywa poznaną piosenkę, pokazując im 

odpowiednie ruchy. W razie potrzeby, zachęca uczniów do naśladowania. 

 

8. Zakończenie – nauczyciel dziękuje uczniom za wspólne zajęcia. Wraz z uczniami 

śpiewa wybraną piosenkę na pożegnanie, np. See You Later, Alligator (SSS) 

 

 Przygotowany podczas zajęć autobus można powiesić w widocznym miejscu w sali. 

 

 

PIOSENKI: 

 

1. Super Simple Songs: Hello! 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

2. Super Simple Songs: The Wheels On The Bus 

https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0 

 

 

MATERIAŁY: 

 

*nieprzezroczysta torba/worek 

 

*The Wheels On The Bus flashcards:  

http://supersimplelearning.com/resource-center/the-wheels-on-the-bus-flashcards/ 

 

*wycięte figury w wybranych kolorach: czarne koła i prostokąty, niebieskie kwadraty 

 

*duży czerwony brystol 

 

*klej/kleje 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0
http://supersimplelearning.com/resource-center/the-wheels-on-the-bus-flashcards/

