Zabawy z językiem angielskim gr. I -II
Data: 25.06.2020 r.
Temat: Wakacyjne ubiory.
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 poznamy słowa: T -shirt, shorts, skirt, flip -flops, sunglasses, utrwalimy
wyrażenia put on, take off
Jeśli Państwo mają problemy z wymową można posiłkować się słownikami „mówiącymi” np.
https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/
Proszę przygotować: kredki, nożyczki, wydrukować załącznik nr 1 i wyciąć /może to zrobić
dziecko/ , wydrukować załącznik nr 2, podkoszulek, okulary przeciwsłoneczne, szorty,
spódniczkę, klapki
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 „W co się ubierzemy”
Podczas tej zabawy dzieci poznają nowe słownictwo. Proszę przygotować podkoszulek, szorty,
spódniczkę, okulary przeciwsłoneczne, klapki. W tej zabawie dziecko będzie zakładało a
następnie zdejmowało ubrania zgodnie z poleceniami Państwa. Poniżej polecenia:
Look, a Tshirt. Put on your Tshirt.
Look a skirt/ shorts. Put on your skirt/shorts.
Look flip-flops. Put on your flip-flops.
Look sunglasses. Put on your sunglasses.
Następnie dziecko zdejmuje rzeczy wg poleceń:
Take off the Tshirt , skirt, itd.

3. Zabawa „Koło z ilustracjami ”
Rozkładamy ilustracje z załącznika nr 1 /lub oryginalne rzeczy/ w kole. Dziecko maszeruje w
rytm dowolnej melodii dookoła obrazków. W momencie kiedy muzyka przestanie grać
Państwo wypowiadają nazwę jednego ubrania. Zadaniem dziecka jest zatrzymanie się obok
właściwej ilustracji.

4. Praca graficzna „Pokoloruj rzeczy, które ubierzesz latem”
Proszę wydrukować załącznik nr 2, przygotować kredki. Zadaniem dziecka jest
pokolorowanie letnich ubrań. Proszę zachęcać dziecko do nazywania kolorów, ubrań.
Po zakończeniu zabaw, prac graficznych można pochwalić dziecko używając słów np.: bravo,
amazing, wonderful,
6. Piosenka na zakończenie „Bye -bye goodbye” – na filmie pokazany jest ruch, który można
wykonywać z dzieckiem.
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
Dla chętnych:
Podczas filmiku „Summer holidays” dziecko poszerzy słownictwo związane z wakacjami.
https://www.youtube.com/watch?v=EAYf1lAOoB8
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