Język angielski (tydzień 15.06-19.06)
Temat zajęć: Shake your hands – Części ciała.
Cele zajęć:
• Rozwijanie sprawności ruchowej
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie poprzez wspólne zabawy z rodzicami
• Ćwiczenie słownictwa związanego z naszym ciałem.
Przebieg:
1. Witajcie drogie dzieci! Na sam początek przywitajmy się dobrze znaną nam piosenką.
Hello! How are you?

2. Drogie Dzieci, w tym tygodniu trochę się poruszamy.
Powtarzajmy za misiem:
Head, Shoulders...
Hi there - cześć
Nice to see you - miło Was widzieć
Would you like to sing and dance with me? - czy chcielibyście pośpiewać i potańczyć ze mną?
Great, let's go - świetnie, zaczynamy
Head, shoulders, knees and toes - głowa, ramiona, kolana, palce
And eyes, and ears - i oczy i uszy
And mouth, and nose - i buzia i nos
Head, shoulders, knees and toes - głowa, ramiona, kolana, palce
Well done - dobra robota
Let's go faster - teraz szybciej
Head, shoulders, knees and toes - głowa, ramiona, kolana, palce
And eyes, and ears - i oczy i uszy
And mouth, and nose - i buzia i nos
Great, let's try even faster - świetnie, spróbujmy jeszcze szybciej...

3. Poznajmy więcej słów określających części naszego ciała.
this is me
head, eyes, nose - głowa, oczy, nos
mouth, ears, chin - buzia, uszy, broda
arms, hands, fingers - ramiona, ręce, palce
legs, feet, toes - nogi, stopy, palce u stóp
this is me - to ja

here we go - no to ruszamy
my head, my eyes, my nose - moja głowa, moje oczy, mój nos
this is me - to ja
my mouth, my ears, my chin - moja buzia, moje uszy, moja broda
this is me - to ja
my arms, my hands, my fingers - moje ramiona, moje ręce, moje palce
count with me - licz ze mną
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
my legs, my feet, my toes - moje nogi, moje stopy, moje palce u stóp
count with me - licz ze mną
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
this is me - to ja

4. Czas na kąpiel, oczywiście na niby! :) Spróbujcie nadążać za dziewczynką na filmiku :) Ciekawe
jak sobie poradzicie :)
Bath time
wash your head - umyj głowę
wash your shoulders - umyj ramiona
wash your tummy - umyj brzuszek
wash your bottom - umyj pupę
touch your eyes - dotknij oczu
touch your nose - dotknij nosa
touch your mouth - dotknij buzi
touch your ears - dotknij uszu
wiggle your arms - poruszaj ramionami
wiggle your legs - poruszaj nogami
wiggle your fingers - poruszaj palcami
wiggle your toes - poruszaj palcami u stóp
shake your elbows - potrząśnij łokciami
shake your knees - potrząśnij kolanami
shake your hands - potrząśnij rękoma
shake your feet - potrząśnij stopami
5. Na koniec spróbujmy powtarzać za głosem z filmiku
My Body
head - głowa
hair - włosy
face - twarz
eyes - oczy
ears - uszy

nose - nos
cheeks - policzki
mouth - buzia
teeth - zęby
tongue - język
chin - broda
neck - szyja
shoulders - ramiona
belly - brzuch
back - plecy
arms - ręce/ramiona
elbow - łokieć
hand - ręka
fingers - palce
legs - nogi
knees - kolana
feet - stopy
toes - palce u stóp
butt - pupa

6. Pora się żegnać :( Mam nadzieję, że nauczyliście się razem ze mną wiele nowych słówek.
Zaśpiewajmy razem
Bye Bye

