Język angielski (tydzień 18.05-22.05)
Temat zajęć: These are my toys! - Zabawki
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 „zabawki”

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. W tym tygodniu pouczymy się słownictwa związanego z zabawkami. Oglądnij poniższy filmik i
spróbuj powtarzać usłyszane słowa, a tym sposobem szybciej je zapamiętasz!
Toys

What should I play with today? - czym dzisiaj powinnam się pobawić?
ball - piłka
blocks - klocki
board game - gra planszowa
dice - kostka
doll - lalka
jack-in-the-box - zabawka, polegająca na kręceniu korbką tak długo, aż wyskoczy coś z pudełka
puppet - kukiełka
puzzles - puzle
robot - robot
rocking horse - konik na biegunach
spinning top - bączek
teddy bear - pluszowy miś
yo-yo - jojo
Honey It's time for dinner - kochanie, czas na obiad
Yes mom, I'm coming - tak mamo, idę
review - powtórzenie

3. Przerwijmy na chwilkę naukę, i poruszajmy się.
Jump, Run, Shout

4. Na koniec posłuchajmy piosenki o zabawkach.
Toys song
It's your birthday, hip hip hooray - To są twoje urodziny, hip hip hura
Happy birthday - wesołych urodzin
What do you want? - co chcesz?
I want a train - chcę pociąg
I want a robot - chcę robota
I want a car - chce samochód
I want a ball - chcę piłkę

5. 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

