Język angielski (tydzień 15.06-19.06)
Temat zajęć: Let’s go for a ride! - Środki transportu.
Cele zajęć:
• Rozwijanie sprawności ruchowej
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie poprzez wspólne zabawy z rodzicami
• Poznanie nazw środków transportu w języku angielskim.
Przebieg:
1. Witajcie drogie dzieci! Na sam początek przywitajmy się dobrze znaną nam piosenką.
Hello! How are you?

2. Drogie Dzieci, w tym tygodniu nauczymy się nazw środków transportu. Czy wiecie jak po
angielsku mówimy samolot, pociąg czy samochód? Za moment się tego nauczymy :)
Oglądaj i powtarzaj.

Transport

Hi every one - cześć wszystkim
Let's talk about transport - porozmawiajmy o transporcie
Are you ready? - jesteście gotowi?
All aboard - wszyscy na pokład
train - pociąg
car - samochód
bicycle - rower
bus - autobus
truck - samochód ciężarowy
tractor - ciągnik
van - van
plane - samolot
ship - statek
helicopter - helikopter
Great job - świetna robota
Now it's time to listen and repeat - teraz czas na słuchanie i powtarzanie

3. Teraz będziemy podróżować różnymi środkami transportu. Zacznijmy od samochodu, zapinamy
pasy i w drogę!
Driving in my car

driving in my car - jadę samochodem
driving very fast - jadę bardzo szybko
driving very slow - jadę bardzo wolno
I like driving, driving in my car - lubię jechać moim samochodem
riding on my bike - jadę rowerem
riding very fast - jadę bardzo szybko
riding very slow - jadę bardzo wolno
I like riding, riding on my bike - lubię jechać moim rowerem
rowing in my boat - wiosłuję w łódce
rowing very fast - wiosłuję bardzo szybko
rowing very slow - wiosłuję bardzo wolno
I like rowing, rowing in my boat - lubię wiosłować w swojej łódce
riding on my train - jadę pociągiem
riding very fast - jadę bardzo szybko
riding very slow - jadę bardzo wolno
I like riding, riding on my train - lubię jechać moim pociągiem
flying in my airplane - lecę samolotem
flying very high - lecę bardzo wysoko
flying very low - lecę bardzo nisko
I like flying, flying in my airplane - lubię latać moim samolotem

4. Na sam koniec taka weselsza piosenka o pojazdach :) Mam nadzieję, że pamiętacie już bardzo
dobrze nazwy pojazdów.
Vehicles - Pinkfong

Oh, I'm sorry - oh, przepraszam
Welcome to vehicles world - witam w świecie pojazdów
Today we'll gonna drive vehicles - dzisiaj będziemy jeździć pojazdami
Are you ready? - jesteś gotowy?
Step 1 - krok pierwszy
Ring, ring the bicycle - dzyń, dzyń rower
I'm riding the bicycle - jedę rowerem
Step 2 - krok drugi
Vroom, vroom the car - brum, brum samochód
I'm driving the car - jadę samochodem
Step 3 - krok trzeci
Beep, beep the bus - bip, bip autobus
I'm driving the bus - jadę autobusem
Step 4 - krok czwarty
Choo, choo the train - ciu, ciu pociąg
I'm driving the train - jadę pociągiem
Let's drive vehicles - jedźmy pojazdami

5. Popracujmy troszkę. Policz i napisz liczbę, a potem powiedz ją na głos.
Zał. Transport-Addition-Sheet.pdf

6. Pora się żegnać :( Zaśpiewajmy razem
Bye Bye

