
Język angielski – zajęcia można sobie podzielić na dwie części.

1.”Hello, hello”- piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

2. „Poznajemy nowe słówka” – shoes – buty, shorts – krótkie spodenki, T-shirt 
– koszulka, cap – czapka. Nagranie – zał.1

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M


3. „Let’s sing a song”- zaśpiewajmy piosenkę i zabawmy się do niej tak, jak na 
zajęciach w przedszkolu:

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

4. „ Put on the cap”- do następnej zabawy będą potrzebne ubrania, których 
nazwy dziś poznaliśmy. Rodzic daje dziecku polecenie np. „Put on the T- shirt” 
– włóż koszulkę, dziecko wykonuje polecenie; „Take off the T-shirt” – zdejmij 
koszulkę, dziecko wykonuje. Można w ten sposób utrwalić znajomość 
poznanych dziś części garderoby.

5.”Let’s sing a song”- zaśpiewajmy piosenkę i zabawmy się do niej:

https://www.youtube.com/watch?v=hW2DDGX7Tcc

https://www.youtube.com/watch?v=hW2DDGX7Tcc
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU


6. “It’s spring”- włączcie nagranie piosenki z płyty CD nr 32 i posłuchajcie 
kilka  razy.

Zabawa do piosenki:

It’s spring, it’s spring                     marsz w miejscu

It’s warm outside.                           marsz I wachlowanie się dłonią

Let’s go to the park                        marsz w miejscu

And play on a slide.                       dłoń naśladuje zjeżdżanie ze zjeżdżalni.

 

It’s spring, it’s spring                     marsz w miejscu

It’s cloudy outside.                            marsz z rozglądaniem się po niebie

Let’s go to the park                        marsz w miejscu

And play on a slide.                        dłoń naśladuje zjeżdżanie ze zjeżdżalni

7. „Point to the yellow  cap” – proszę otworzyć załącznik 2. Zabawa polega na 
tym, że Rodzic daje dziecku polecenia typu; point to the red cap / green shoes / 
blue T-shirt. Dziecko wskazuje odpowiednią część garderoby we właściwym 
kolorze.

8. „What is missing?” – do tej zabawy możemy wykorzystać obrazki z 
poprzedniej wydrukowane i porozcinane. Układamy obrazki przed dzieckiem. 
Dziecko zamyka oczy lub odwraca się tyłem. Rodzic zabiera jeden obrazek i 
pyta: „What is missing?” / Czego brakuje?/. Dziecko odpowiada w języku 
angielskim.

9. Dla chętnych – można posłuchać tych piosenek i wzbogacać słownictwo:

https://www.youtube.com/watch?v=xvQOUNQTSS0

https://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg

10.”Clothes” – obrazek do kolorowania / zał.3 / . Dzieci mogą nazwać w języku 
angielskim ubrania wiosenne i zimowe, które znają.

https://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg
https://www.youtube.com/watch?v=xvQOUNQTSS0

