Zabawy z językiem angielskim gr. I i II
Data: 2.04.2020 r.
Witam Państwa i zapraszam do wspólnej zabawy z dzieckiem.
Poniższe zabawy, jak i wcześniejsze są propozycjami. Jeśli Państwo nie czujecie się na siłach bawić się z dzieckiem w języku obcym, zachęcam
do słuchania piosenek, które dzieci lubią, a jednocześnie osłuchują się z językiem.
Drogie dzieci, dzisiaj poznacie kilka zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi w Wielkiej Brytanii ora słowa: easter eggs, basket
Szanowni Państwo proszę przygotować:
- łyżkę drewnianą lub łopatkę /w zależności co Państwo posiadacie), piłeczkę małą, dowolny koszyczek lub miseczkę
- proszę wyciąć z papieru kolorowego kilka jajek (jeśli Państwo mają to w kolorach: niebieski, żółty, czerwony, zielony , będą wykorzystane
także na innych zajęciach, dlatego proszę jej zachować) i schować je w pokoju, tak jednak, żeby dziecko mogło potem je odnaleźć.
Przebieg:
1. Powitanie z dzieckiem piosenką „Hello” – pokazywanie jej ruchem /niektóre dzieci na pewno pamiętają układ ruchów, jest prosty,
podczas słów „How are you -podajemy dziecku rękę/
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
2. Dzieci podczas zajęć z języka angielskiego poznają nie tylko język, ale również tradycje i zwyczaje krajów anglojęzycznych. W
załączniku nr 1 -2.04.2020 -przygotowana jest krótka prezentacja nt. tradycji wielkanocnych w Wielkiej Brytanii. Można ją opowiedzieć
dziecku własnymi słowami, a prezentacja może posłużyć tylko Państwu. Jest przygotowana w języku polskim.
3. Zabawa „Szukamy jajek”
Po obejrzeniu prezentacji proszę pokazać dzieciom poniższą ilustrację, która przestawia szukanie jajek w ogrodzie.
Dla osób znających język podaję instrukcję:
Children are looking for Easter eggs in the garden. – proszę pokazać jajka i ogród
We are not in the garden, we are in the room. – proszę rozejrzeć się po sali mrużąc oczy.
In the room there are hidden Easter eggs. – proszę powoli wstać,
Is it Easter egg? – proszę zadać to pytanie podnosząc dowolny przedmiot w pokoju
Stand up and find all Easter eggs in the room. Then put them into basket. -proszę wskazać koszyczek lub miseczkę. Wspólnie z dzieckiem
zacząć poszukiwania ukrytych w pokoju jajek.

Po odnalezieniu jajek, proszę wyjmować je z koszyka i nazywać kolory wspólnie z dzieckiem lub tylko dziecko jeśli potrafi: yellow, red,
blue, green -aż wyjmiemy wszystkie.
4. Zabawa „Toczące jajka” -proszę dziecku przypomnieć jedną z tradycji jaką jest toczenie jajek.
Proszę przygotować wspólnie z dzieckiem tor , po którym będziecie toczyć jajka. Możecie wykorzystać np. zabawki, które ułożycie w
dwóch rzędach, między nimi będziecie toczyć jajko. Proszę wziąć piłeczkę i drewniana łyżkę lub łopatkę i toczyć jajko. Zabawę można
powtórzyć kilka razy, zależnie od zainteresowania dziecka.
Jeśli ktoś z Państwa czuje się na siłach może powiedzieć dziecku wierszyk, jednocześnie pokazując go ruchem
„Egg hunt „
Easter egg
round and round
– robienie kółka przed sobą palcem wskazującym
Rolled off the table
– robienie młynka
on the ground.
– głośne klaśniecie
It rolled to the garden,
-robienie młynka
Sat under a plant
– kucnięcie i chowanie głowy pod daszek z rąk
To be on time
-dotknięcie palcem nadgarstka, jakby wskazanie na zegarek.
for the egg hunt.
5. Piosenka „Bye -bye goodbye” – na filmie pokazany jest ruch, który można wykonywać z dzieckiem.
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY
TO SĄ PROPOZYCJE, JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO SWOJE POMYSŁY PROSZĘ JE RÓWNIEŻ WYKORZYSTAĆ.

Pozdrawiam
Violetta Burek

