Język angielski (tydzień 08.06-12.06)
Temat zajęć: Farm and Wild animals – Let’s get to know them all.
Cele zajęć:
•
•
•
•
•

Przypomnienie dzieciom zwrotów, wyrażeń i słów, które już znają
Rozwijanie sprawności ruchowej
Wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie poprzez wspólne zabawy z rodzicami
Sprawdzenie wiedzy już zapamiętanej przez dzieci
Poznanie angielskich nazw zwierząt na farmie oraz dzikich.

Przebieg:
1. Witajcie drogie dzieci! Na sam początek przywitajmy się piosenką.
Hello!

2. Drogie Dzieci, w tym tygodniu przypomnimy sobie zwierzęta na farmie oraz te, które mieszkają
daleko od nas w ciepłych krajach, a które to my możemy pooglądać sobie jak pojedziemy do ZOO
:) Wiele z tych zwierząt już znacie, więc potraktujcie sobie te zajęcia jak szybkie powtórzenie
wiadomości :)

Wybierzmy się na wieś :)

Farm animals
horse - koń, duck - kaczka, pig - świnia, rooster - kogut, sheep - owca, goat - kozioł,
Let's go to the farm - chodźmy na farmę
I see a cow - widzę krowę

3. A czy te, wiejskie zwierzęta pamiętacie? Sprawdźmy to!

Animals 2
Hello friends - cześć przyjaciele
Do you like animals? - Lubicie zwierzęta?
I love them - ja je kocham
Today we are going to learn about farm animals - Dzisiaj będziemy się uczyć o zwierzętach
żyjących na farmie
cow - krowa
horse - koń

sheep - owca
hen - kura
rabbit - krolik
donkey - osioł
goat - koza
dog -pies
duck - kaczka
cat - kot

4. W mgnieniu oka lecimy do Afryki :) Zobacz jakie możemy spotkać tam zwierzęta.
African Animals
elephant - słoń
zebra - zebra
rhino - nosorożec
camel - wielbłąd
hippo - hipopotam
lion - lew
warthog - guziec
crocodile - krokodyl
giraffe- żyrafa
hyena - hiena

Przejdźmy się w Dżungli. Ciekawe jakie zwierzęta się nam tam ukrywają .
Walking in the Jungle
Step – Krok
Stomp – Tupać
Jump – Skakać
Skip – kicać

5. A teraz sprawdzimy ile nazw zwierząt egzotycznych pamiętacie. Przed wami zagadki, czyli quiz.
Ciekaw jestem jak Wam pójdzie.
Wild Animals Quiz
It's the king of the jungle - jest królem dżungli

What is it? - co to?
Lion is the king of the jungle - Lew jest królem dżungli
It's got black and white stripes - ma czarne i białe paski
What is it? - co to?
Zebra has got black and white stripes - Zebra ma czarne i białe paski
It's got two big ears and a long trunk - ma duże uszy i długą trąbę
What is it? - co to?
Elephant has got two big ears and a long trunk - Słoń ma duże uszy i długą trąbę
It's got no legs and it's poisonous - nie ma nóg i jest trujący
What is it? - co to?
Snake has got no legs and it's poisonous - Wąż nie ma nóg i jest trujący
It's got four legs, sharp teeth and a long tail - ma cztery nogi, ostre zęby i długi ogon
What is it? - co to?
Crocodile has got four legs, sharp teeth and a long tail -Krokodyl ma cztery nogi, ostre zęby i
długi ogon
It's got big and sharp claws - ma duże i ostre pazury
What is it? - co to?
Bear has got big and sharp claws - Niedżwiedż ma duże i ostre pazury
It's very tall and eats leaves - jest bardzo wysoka i je liście
What is it? - co to?
Giraffe is very tall and eats leaves -Żyrafa jest bardzo wysoka i je liście
It's orange, it's got black strapes, sharp teeth and sharp claws - jest pomarańczowy, ma czarne
paski, ostre zęby i ostre pazury
What is it? - co to?
Tiger is orange, it's got black strapes, sharp teeth and sharp claws -Tygrys jest pomarańczowy,
ma czarne paski, ostre zęby i ostre pazury
Well done!! - dobra robota

6. Na sam koniec poruszajmy się troszkę. Pokażmy jak się cieszymy razem z kurczaczkami.
I'm so happy
I'm so happy - jestem tak szczęśliwa
sing with me - śpiewaj ze mną
clap your hands - klaszcz w ręce
stomp your feet - tup nogami
swing your arms - kołysz ramionami
dance everybody and sing with me - tańczcie i śpiewajcie ze mną
jump around - skacz
touch the sky and touch the ground - dotknij nieba i dotknij ziemi
shake your hips - zatrzęś biodrami
I know a song and it goes like this - znam tą piosenkę i śpiewa się tak....

7. Pora się żegnać :( Zaśpiewajmy razem

Bye Bye

