
Język angielski - tydzień 1

Kochani Rodzice, w związku z zaistniałą sytuacją mam dla Was świetną propozycję na spędzenie czasu z
Waszymi pociechami i zabawę z językiem angielskim

Do powtórzenia słownictwa związanego z kolorami w języku angielskim polecam dwie piosenki z kanału
Super Simple Songs.

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA

https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI

Śpiewając piosenkę z dziećmi możemy podnosić do góry kartę obrazkową z kolorem odpowiadającym temu
przedstawionemu w piosence lub możemy poprosić dziecko, aby znalazło w pokoju jakąś rzecz w kolorze,
który słyszy w piosence. Możemy również wyciąć wiele kolorowych małych karteczek, które rozrzucimy na
dywanie bądź podłodze i na hasło z piosenki „ Find something….” (np. find something yellow – znajdź coś
żółtego) przedszkolak będzie mieć za zadanie znaleźć i zebrać wszystkie karteczki w tym kolorze.

Możemy też zagrać w gotową grę na odsłanianie obrazków:

https://learningapps.org/view2541884

https://learningapps.org/view7752893

https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/

Następnie wraz z przedszkolakiem możemy pokolorować pięknego motyla :

https://supersimple.com/free-printables/after-a-while-crocodile-worksheet-color-by-number/

Zaśpiewajcie piosenkę „Hello song” https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

Rozgrzewka językowa – przypomnienie nazw kolorów i liczb od 1 do 10 na podstawie piosenek

https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
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Poznajmy słownictwo związane ze Świętami Wielkanocnymi:
Easter – Wielkanoc,
Easter Basket – koszyk wielkanocny
Easter Bunny – zajączek wielkanocny,
Easter Eggs – pisanki, jajka wielkanocne,
Chicks – kurczątka,
Easter Lamb – baranek wielkanocny



Chocolate Eggs – czekoladowe jajka
Happy Easter! – Wesołych Świąt Wielkanocnych

https://www.youtube.com/watch?v=2GBhDPkXsJs

EASTER WORDS

EASTER BASKET EASTER BUNNY EASTER EGGS

CHICK EASTER LAMB CHOCOLATE EGGS

Zabawy z flashcards

Which one is missing? – Rozkładamy karty obrazkowe dotyczące Wielkanocy na dywanie. Dzieci
zamykają oczy. R: close you eyes. Abracadabra, abracadabra, one, two, three.(rodzic zabiera jeden
obrazek)... open your eyes. What is missing? Zadaniem dzieci jest odgadniecie jakiego obrazka brakuje.

Guess the picture” – Rozkładamy obrazki/ilustracje związane z Wielkanocą. Mówimy: Show me a yellow
chick. (pokaż mi żółtego kurczaczka) itp. Zadaniem dzieci jest wskazanie konkretnego obrazka.

https://www.youtube.com/watch?v=2GBhDPkXsJs


Rysowanie na plecach – „Rysujemy” palcem dziecku na plecach wybrany przez nas obrazek związany z
Wielkanocą. Zadaniem dziecka jest odgadniecie co narysowaliśmy i podanie nazwy w języku angielskim.

Obejrzyjcie świąteczny odcinek Świnki Peppy https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4

Wielkanocny Zajączek chowa czekoladowe jajeczka, które potem dzieci muszą znaleźć.... to typowa zabawa
prosto z Wielkiej Brytanii... krótki filmik dla Was https://www.youtube.com/watch?v=1bpBc8xWELQ

Zachęcam Was do rodzinnej zabawy Easter Egg Hunt.

HAPPY EASTER

Życzy Pani Justynka
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