Język angielski (tydzień 11.05-15.05)
Temat zajęć: Shapes - kształty
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 działem „kształty”

Przebieg:
1. Witajcie drogie dzieci! Na sam początek przywitajmy się ostatnio poznaną 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.Zacznijmy zabawę z kształtami. Najpierw posłuchajcie, a potem przyłączcie się do kształtów z
piosenki i spróbujcie zatańczyć
Dancing Shapes
roll around - toczyć się
circle - koło
stomp - tupać
square - kwadrat
stomp here and there - tup tu i tam
slide - ślizgać się
triangle - trójkąt
slide left and right - ślizgaj się w lewo i prawo
point - wskaż, punkt
diamond - romb
point your finger - skieruj palec
shake - trząść się
star - gwiazda
twinkle little star - migocz mała gwiazdko
shake your hands - potrząśnij rękoma
heart - serce
give a kiss - daj buziaka
I love you - kocham cię

3. A teraz pooglądajmy i utrwalmy sobie nazwy kształtów z poniższego filmiku. Spróbujmy
powtarzać nazwy w języku angielskim.
Shapes for kids
circle - koło
triangle - trójkąt
square - kwadrat
rectangle - prostokąt
diamond - romb
star - gwiazda
heart - serce
cross - krzyż

4. Zagrajmy w Quiz! Ciekaw jestem, czy dacie radę odgadnąć wszystkie kształty :)

Shapes Quiz

5. Teraz pokolorujmy! Wybierz dla siebie jeden z obrazków z załącznika i pokoloruj według klucza
Załącznik Colour by 3D Shapes .pdf

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

