Temat: 10 Easter Bunnies cz. 1 - zajęcia z języka angielskiego
Dzisiaj nauczycie się:
•
•

piosenki Ten Bunnies Counting Song
liczyć do dziesięciu w j. angielskim

Do zabawy przygotujcie: załączniki od 1 do 3, kredki, nożyczki, klej,
Przebieg zabaw:
1. „10 Easter Bunnies” - poznanie słownictwa.
Zacznijmy od pokazania obrazka wielkanocnego zająca – załącznik nr 1
Powiedz: This is Easter Bunny
Poproś aby dziecko powtórzyło Easter Bunny
Pokaż dziecku obrazek z 10 zajączkami wielkanocnymi – załącznik nr 2. Powiedz, że dziś nauczymy się piosenki o tych zajączkach, ale najpierw
musimy policzyć ile ich jest. Policz z dzieckiem w j. angielskim, wskazując palcem każdego zajączka.
2. „Where is Easter Bunny” - zabawa w chowanego
Jeśli macie możliwość wydrukować 10 zająców wielkanocnych, to wytnijcie każdego z nich i będziecie gotowi do zabawy, można też je narysować.
Zabawa będzie polegała na tym, że dziecko wyjdzie z pokoju, a Ty schowasz w różnych miejscach wielkanocne zajączki, kiedy dziecko wróci ma za
zadanie odszukać wszystkie wielkanocne zajączki. Ważne żeby w zabawie jak najczęściej padało słowo Easter Bunny, możemy też liczyć każdego
znalezionego królika w j. angielskim. Następnie zmiana, teraz dziecko chowa, ty szukasz.
3.„Ten Bunnies Counting Song” - piosenka
Uruchom link do piosenki „Ten Bunnies Counting Song”. Poproś dziecko by uważnie wysłuchało piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

4. „Ten Bunnies Counting Song” - zabawa ruchowa do piosenki
Jeśli dziecko wysłuchało już piosenkę, bardzo łatwo może do niej zatańczyć. Oprócz liczenia, będzie nam potrzebne kilka ruchów:
Hop – czyli skok
Run – czyli biegnij
Walk – czyli chodź
Skip – czyli skacz na jednej nodze
Stop – zatrzymaj się
Najlepiej jeśli dziecko chodzi po obwodzie koła i śpiewa piosenkę, może liczyć wielkanocne zające na palcach u ręki, jeśli usłyszy słowo „hop” skacze
do przodu na słowo „stop” zatrzymuje się itd.
5. „My Easter Bunny” - wykonajcie swojego wielkanocnego zająca – załącznik nr 3
Drodzy Rodzice jeśli nie macie możliwości wydrukować wzoru, można go prosto narysować.
Instrukcja do pracy w załączniku nr 3
Dziękuje :)
Katarzyna Durbas
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