Zabawy z językiem angielskim gr. I -II
Data: 4.06.2020 r.
Temat: Moja rodzina

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: mummy, daddy, baby, brother, sister
Jeśli Państwo mają problemy z wymową można posiłkować się słownikami „mówiącymi” np.
https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/

Proszę przygotować kredki, nożyczki, klej, wydrukować i wyciąć załącznik nr 1,
wydrukować załącznik nr 2
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. Zabawa „Moja rodzina”
Proszę pokazywać i nazywać obrazki załącznika nr 1 /mama – mummy, tata -daddy, dziecko baby, brat -brother, siostra -sister). Można tutaj posiłkować się słownikami „mówiącymi”.
Podczas wprowadzania nowego słownictwa proszę zachęcać dziecko do powtarzania słówek
w różny sposób. Najpierw powtarzamy normalnym tonem głosu, później bardzo cicho, bardzo
głośno, naśladując śmiech, smutek czy płacz.
3. Zabawa z piosenką „The finger family”
Proszę podać dziecku kartę pracy /załącznik nr 2 /. Poprosić, aby pokolorowało obrazki
własnego pomysłu. Proszę pytać dziecko jaki kolor wybrało. Następnie jeśli dziecko potrafi
wycina i skleja obrazki . W razie problemów proszę mu pomóc. Proszę pomóc dziecku
założyć pacynki na paluszki w następujący sposób: tata -kciuk, mama -palec wskazujący, brat
-środkowy, siostra -serdeczny, dziecko -mały. Kiedy pacynki są już gotowe śpiewamy
piosenkę The Finger Family i pokazujemy paluszkami poszczególne osoby.

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8

4. Słuchamy opowiadania pt „I love my mummy”
Proszę otworzyć poniższy link i wspólnie z dzieckiem posłuchać opowiadania o mamie.
https://www.youtube.com/watch?v=YcobmP91xQU

Zachęcam do powtórzenia wierszyka:
Mummy I love you, -(mamusiu kocham Cię )
Mummy you are my friend, (mamusiu jesteś moim przyjacielem)
Mummy I wish you,( mamusiu życzę Ci)
Many happy days. (wielu szczęśliwych dni)
5. Piosenka na zakończenie „Bye -bye goodbye” – na filmie pokazany jest ruch, który można
wykonywać z dzieckiem.
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
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