Język angielski (tydzień 25.05-29.05)
Temat zajęć: Happy Mother’s Day! - Dzień Matki
Cele zajęć:
•
•
•
•

Przypomnienie dzieciom zwrotów, wyrażeń i słów, które już znają
Rozwijanie sprawności ruchowej
Wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie poprzez wspólne zabawy z rodzicami
Nauka słownictwa związanego z tematyki Family - Rodzina

Przebieg:
1. Witajcie drogie dzieci! Na sam początek przywitajmy się 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. Drogie Dzieci, już we Wtorek jest bardzo ważny dzień dla pewnego członka Waszej rodziny. Czy
wiecie kogo mam na myśli?? Oczywiście, że chodzi o waszą Mamę! We wtorek obchodzimy święto
wszystkich mam – czyli Dzień Matki.
W tym tygodniu pouczymy się słówek o najbliższej rodzinie, i spróbujemy się nauczyć piosenki,
którą będziecie mogli zaśpiewać Mamie po angielsku.
Na sam początek poszukajmy maluszka, który gdzieś nam się ukrył.

Where's Baby?
Where is baby? - gdzie jest dzidziuś
There he is - tutaj jest
Peekaboo - akuku
I see you - widzę cię
Where is daddy? - gdzie jest tatuś?
There he is - tutaj jest
Peekaboo - akuku
I see you - widzę cię
Where is mommy? - gdzie jest mama?
There she is - tutaj jest
Peekaboo - akuku
I see you - widzę cię

3. Teraz poznajmy członków naszych rodzin.
My Family

my family - moja rodzina
grandma - babcia
grandpa - dziadek
mommy - mama
daddy - tata
sister - siostra
brother - brat
baby - dzidzia
Czy już umiesz nazwać członków swojej rodziny? Jeśli jeszcze masz mały kłopot z tym, obejrzyj
jeszcze raz ten filmik i powtarzaj słowa po angielsku.

4. Teraz pobawimy się paluszkami u naszej ręki. Każdy paluszek będzie członkiem naszej rodziny,
od najmniejszego do największego :) Chyba już wiesz, kto będzie najmniejszym paluszkiem, a kto
największym? Oglądnij i zaśpiewaj, a sprawdzisz, czy dobrze zgadłaś/eś.
Finger Family Song

Daddy finger, daddy finger where are you? - Tato paluszku gdzie jesteś?
Here I am - tutaj jestem
How do you do? - jak się masz
Mommy finger, mommy finger where are you? - Mamo paluszku gdzie jesteś?
Here I am - tutaj jestem
How do you do? - jak się masz
Brother finger, brother finger where are you? - Braciszku paluszku gdzie jesteś?
Here I am - tutaj jestem How do you do? - jak się masz
Sister finger, sister finger where are you? - Siostro paluszku gdzie jesteś?
Here I am - tutaj jestem
How do you do? - jak się masz
Baby finger, baby finger where are you? - Dzidziusiu paluszku gdzie jesteś?
Here I am - tutaj jestem
How do you do? - jak się masz

5. Co możemy robić z naszą rodziną? Zobacz i posłuchaj :)
We are Family.
We are family - jesteśmy rodziną
Mommy and daddy - mama i tata
Brother and sister - brat i siostra
Grandma, grandpa - babcia, dziadek
One big family - jedna duża rodzina
Reading with mommy - czytanie z mamą
Riding with daddy - jeżdżenie z tatą
Grandma, grandpa love to cook - babcia, dziadek uwielbiają gotować
Baseball with brother - bejsbol z bratem
Dancing with sister - tańczenie z siostrą
You can count on me - możesz na mnie liczyć
We are family - jesteśmy rodziną

6. A teraz najważniejsze, czyli piosenka dla naszej Mamy. Poproś mamę lub tatę aby puścili wam tę
piosenkę kilka razy, nawet codziennie, abyście mogli się jej nauczyć i pięknie zaśpiewać po
angielsku swojej Mamie, na pewno będzie zachwycona!
Just for you, Mom!
Hugs and kisses - przytulaski i buziaki
Just for you - specjalnie dla Ciebie
Just to tell you mummy - żeby Ci mamo powiedzieć
I love you - kocham cię

7. Na sam koniec, utrwalmy sobie nazwy członków rodziny przy deszczowej pogodzie, spróbujmy
rozgonić te chmury za oknem!
Rain, Rain, Go away!
Rain, rain, go away - deszczu, deszczu odejdź
Come again another day - przyjdź innego dnia
Daddy wants to play - tata chce się pobawić
Rain, rain, go away - deszczu, deszczu odejdź
Mommy wants to play - mama chce się pobawić
Brother wants to play - brat chce się pobawić
Sister wants to play - siostra chce się pobawić.
Baby wants to play - dzidzia chce się pobawić
All the family wants to play - cała rodzina chce się pobawić

8. Teraz na pożegnanie zaśpiewajmy znaną już nam 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

PS. Karty pracy, tj. kolorowanki, wykreślanki dołączone są w pliku pdf.

