Język angielski (tydzień 04.05-08.05)
Temat zajęć: Hello! How are you? - Revision
Cele zajęć:
• Przypomnienie dzieciom zwrotów, wyrażeń i słów, które już znają
• Rozwijanie sprawności ruchowej
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie poprzez wspólne zabawy z rodzicami
Przebieg:
1. Witajcie drogie dzieci! Mam nadzieję, że nauka angielskiego idzie Wam bardzo dobrze i
utrwaliliście już wiele słów! W tym tygodniu przypomnimy sobie słownictwo z witaniem się i
żegnaniem. Wierzę, że nie zdążyliście jeszcze zapomnieć jak się z kimś przywitać i pożegnać? Za
chwilkę sprawdzimy :) Nauczymy się również pór dnia.
Przywitajmy się dziś nową piosenką :)
Nice to see you everyone!
It's time to say hello - czas powiedzieć cześć
Hello, nice to see you everyone - cześć, miło was wszystkich widzieć
Hello to you - cześć Tobie
Hello to me - cześć dla mnie
2.Cześć - czyli "Hello"oraz pytanie grzecznościowe "How are you?" - czyli Jak się masz? Mam
nadzieję, że Wy macie się dzisiaj świetnie.
Hello, Hello
Hello, hello - cześć
How are you? - jak się masz?
How are you today? - jak się dzisiaj masz?
I am fine - mam się dobrze
I am great - mam się świetnie
I am very well today - mam się bardzo dobrze dzisiaj
Great - świetnie
I am hungry - jestem głodna
I am tired - jestem zmęczona
I am not so good today - nie czuję się zbyt dobrze dzisiaj
I hope you will feel better soon - mam nadzieję, że niedługo poczujesz się lepiej

3. 3. A teraz poznamy poszczególne pory dnia, takie jak: ranek, popołudnie, wieczór..
good morning - dzień dobry

good afternoon - tym zwrotem witamy się po południu, czyli po 12.00
good evening - dobry wieczór
good night - dobranoc
nice to meet you - miło mi cię spotkać, widzieć
nice to meet you, too - mnie też miło ciebie spotkać, widzieć
good bye, see you - do widzenia, do zobaczenia
see you later - do zobaczenia później
Good Morning

4. Teraz pośpiewajmy sobie troszkę razem, a jeśli macie ochotę to poruszajcie się razem z naszymi
kurczaczkami
Hello Song
Every day I go to school - każdego dnia chodzę do szkoły
I meet my friends - spotykam przyjaciół
and we all say - i wszyscy mówimy
Hello, how are you? - cześć, jak się masz?
I'm good, I'm great - mam się dobrze, mam się świetnie
How about you? - a ty?
Every day I go and play - każdego dnia idę i się bawię
I meet new friends - spotykam nowych przyjaciół
and we all say - i wszyscy mówimy
Hello, what's your name? - cześć, jak się nazywasz?
Nice to meet you - miło cię spotkać, poznać
Do you want to play? - chcesz się pobawić?

5. Razem z wesołymi stworkami utrwalmy sobie witanie się razem. Zarazem sprawdzimy czy
pamiętacie jak nazywać nasze emocje.
Hello, How are you? - Cześć, jak się masz?
I am happy today - jestem szczęśliwy dzisiaj
Hello, How are you? - Cześć, jak się masz?
I am angry today - jestem zły dzisiaj
Hello, How are you? - Cześć, jak się masz?
I am sleepy today - jestem śpiący dzisiaj
Hello, How are you? - Cześć, jak się masz?
I am hungry today - jestem głodny dzisiaj
Hello, how are you?

6. Niestety czas szybko ucieka, pora się pożegnać. Dziś pożegnamy się tą piosenką:
Goodbye!

It's time to say gooodbye - czas powiedzieć do widzenia
Goodbye see you next time everyone - do widzenia, do zobaczenia następnym razem
Goodbye to you - do widzenia Tobie
Goodbye to me - do widzenia dla mnie
Good night - dobranoc

