Zabawy z językiem angielskim gr. I i II
Data: 9.04.2020 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 utrwalimy słowa bunny, basket, jump, poznamy słowo chick
Szanowni Państwo proszę przygotować:
- paluszka zajączka, kurczaka, w przypadku ich braku wydrukować zamieszczone poniżej ilustracje
/załącznik nr 1/ i umocować na patyczku, dla chętnych: uszy zajączka -wzór załącznik 2, wystarczy na
białej lub innej kartce wg Państwa inwencji narysować wzór uszów, wyciąć i nakleić na opaskę
również wykonaną z papieru, kolorowe jajka z papieru kolorowego (z wcześniejszych zajęć)
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. Proszę włączyć poniższą piosenkę „ The Way The Bunny Hops” -DZIECKO utrwali słowa
ears, nose
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
3. Zabawa „Kurczaczek i zajączek”
Proszę przygotować kurczaczka i zajączka.
Instrukcja w j. angielskim:
I’ve got a bunny and a chick. – proszę pokazać dziecku maskotki zajączka i kurczaczka/lub kukiełki/
This is a bunny.
-proszę wskazać zajączka
Bunny is fluffy.
– proszę ściskać zajączka, pokazując, ze jest mięciutki i puchaty
And this is a chick.
-proszę pokazać kurczaka
Chick is also fluffy.
– proszę ściskać kurczaka , pokazując, że jest mięciutki i puchaty

Proszę zachęcić dziecko do powtórzenia słów: a chick, a bunny, jeśli Państwo mają problemy z
wymową można posiłkować się słownikami „mówiącymi” np.
https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/
4. Zabawa ruchowa z piosenką „Fluffy bunny”
Proszę założyć dziecku opaskę z uszami zajączka, (bawić się można również bez opaski) a
następnie włączyć piosenkę. Piosenkę śpiewają dzieci i ilustrują ją ruchem.

Tekst piosenki:
Fluffy bunny, - ręce ułożone w kształt uszu królika, dwa podskoki
Fluffy chick

- ręce pod boki naśladowanie machania skrzydełkami

Jump into the basket – skok do przodu obunóż

Quick, quick, quick – trzy klaśnięcia lub poskoki.
https://www.facebook.com/548048835344171/videos/618139891668398/
/link pochodzi ze strony Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku/
5. Zabawa „Kolorowe jajka”
Proszę rozłożyć przed dzieckiem kolorowe jajka, dać do ręki zajączka i powiedzieć, że zajączek
będzie zbierał jajeczka, ale tylko w takim kolorze jakie Państwo wskażą np. yellow, red itp. Kolory
jajek mogą się powtarzać, jajka można wkładać do koszyczka, potem przeliczyć.

6. Piosenka na zakończenie „Bye -bye goodbye” – na filmie pokazany jest ruch, który można
wykonywać z dzieckiem.
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

Chętnych zachęcam do zabawy z piosenką pt. „Boom Chicka Boom”
Ruchy do piosenki wykonują aktorzy, więc nie potrzebna jest znajomość j. angielskiego,.
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE
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