Język angielski (tydzień 01.06-05.06)
Temat zajęć: Revision – Potwórzenie wiadomości.
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

Przebieg:
1. Witajcie drogie dzieci! Na sam początek przywitajmy się piosenką.
Hello, how are you?
Hello - cześć
How are you? - jak się masz?
How are you today? - jak się dzisiaj masz?
I am fine - mam się dobrze
I am great - mam się świetnie
I am very well today - mam się bardzo dobrze dzisiaj
Great - świetnie
I am hungry - jestem głodna
I am tired - jestem zmęczona
I am not so good today - nie czuję się zbyt dobrze dzisiaj
I hope you will feel better soon - mam nadzieję, że niedługo poczujesz się lepiej
2. Drogie Dzieci, w tym tygodniu sprawdzimy waszą wiedzę. Spokojnie, spokojnie, nie będziemy
pisali żadnego testu! :) Na podstawie zabaw i piosenek sprawdzimy jak dużo z naszej naukozabawy Wam zostało w głowie. Aż sami się zaskoczycie jak dużo pamiętacie! :) Do dzieła!

Chodźmy na farmę! Te zwierzęta na pewno pamiętacie!

Farm
Let's go to the farm - chodźmy na farmę
What animals will we see? - Jakie zwierzęta zobaczymy?
cow - krowa, duck - kaczka, sheep - owca, horse - koń, cat - kot, donkey - osioł, turkey - indyk,
pig - świnia, chicken - kurczak, dog - pies

Skoro już byliśmy na farmie, to może pojedziemy w dalekie, ciepłe kraje i przypomnimy sobie
jakie zwierzęta możemy spotkać w Afryce? Czemu nie :)

Africa
elephant - słoń
hippo - hipopotam
snake - wąż
zebra - zebra
monkey - małpa
tiger - tygrys
giraffe - żyrafa
lion - lew
rhino - nosorożec
alligator - aligator

3. Czas sobie przypomnieć jakie mamy części ciała :)

Body
body - ciało
This is my body - to moje ciało
Let's listen and move your body - posłuchaj i poruszaj się
Are you ready? - jesteś gotowy/gotowa?
I'm ready - jestem gotowa
Touch your head - dotknij głowy
Grab your hair - chwyć się za włosy
Touch your ears - dotknij uszu
Touch your eyes - dotknij oczu
Touch your nose - dotknij nosa
Open your mouth - otwórz buzię
Click your teeth - kliknij zębami
Stick out your tongue - wystaw język
Bend your neck - zegnij szyję
Shake your shoulders - poruszaj ramionami
Touch your stomach - dotknij brzucha
Wiggle your hips - poruszaj biodrami
Shake your arms - potrząśnij ramionami/rękoma
Shake your hands - potrząśnij rękoma/dłońmi
Shake your legs - potrząśnij nogami
Touch your feet - dotknij stóp

4. Moi kochani, podbijamy poprzeczkę :) Jeszcze nie tak dawno uczyliśmy się kształtów, zobaczmy
czy nadal je tak dobrze pamiętacie jak wtedy :) Spróbuj rozwiązać Quiz:
Shapes Quiz
What is this? - co to jest?
a star - gwiazda
You are so good - jesteś bardzo dobry
What is this? - co to jest?
It's a square - to kwadrat
Well done - dobra robota
It's a circle - to koło
It's a heart - to serce
It's a rectangle - to prostokąt
It's an oval - to owal
a diamond - romb
my favourite - mój ulubiony
a triangle - trójkąt

5. Na sam koniec przypomnijmy sobie kolory :)
I see something blue

6. Ufff, na pewno się zmęczyliście już tym powtarzaniem, jestem pewien, że poszło wam bardzo
dobrze! :)

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

