Temat: The Three Little Pigs cz. 2 - zajęcia z języka angielskiego
Data: 23.04.2020
Grupa: IV, V i VII
Drodzy Rodzice dzisiaj dzieci będą miały okazje utrwalić słownictwo związane z bajką Three Little Pigs, oraz przypomnieć sobie rymowankę This
Little Pig.
Do wspólnej zabawy przygotujcie: komputer, kredki.
Wszystko gotowe to zaczynamy:)
Przebieg zabaw:
1. „The Three Little Pigs” - załącznik nr 1 – poznanie słownictwa
Rodzicu przygotuj obrazki z poprzednich zajęć – załącznik nr 1 – utrwalcie słownictwo.
Poproś by dziecko powtórzyło za tobą każdą nazwę i pokazało na obrazku, przesyłam także linki do poprawnej wymowy, wystarczy kliknąć na link a
następnie na ikonę głośnika. Zmieniłam słowo Home na House bo takie występuje w tej bajce.
Pig – świnia
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=pig
Wolf – wilk
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=wolf
House – dom
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=house
2. „The Three Little Pigs” - film animowany
Rodzicu uruchom ponownie link do filmu animowanego pt. The Three Little Pigs. Podczas oglądania bajki, niech dziecko spróbuje wyłapać słowa pig,
wolf i house, które kilkukrotnie pojawiają się w filmie. Niech dotnie palcem nosa jeśli je usłyszy.

https://www.youtube.com/watch?
3. „This little piggy” - rymowanka w języku angielskim
Rodzicu przed kwarantanną uczyliśmy się z dziećmi tej rymowanki na pamięć. Można ją utrwalić, przesyłam tekst oraz link do nagrania.
This little pig went to market (ta mała świnka poszła na targ)
This little pig stayed home (ta mała świnka została w domu)
This little pig had a roast beef (ta mała świnka miła stek)
This little pig had none (ta mała świnka nie miała nic)
But this little pig, cried wee wee wee wee wee (ta mała świnka płakała wee wee wee wee wee)
All the way home. (całą drogę do domu)
Oto link do rymowanki:
https://www.youtube.com/watch?v=FWgRgbNZCKs&t=41s
4. „Coloring pages” - kolorowanki – załącznik nr 2
Jeśli macie możliwość wydrukowania przesyłam kilka kolorowanek do bajki o trzech świnkach.
Dziękuje :)
Katarzyna Durbas
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