Zabawy z językiem angielskim gr. I -II
Data: 26.06.2020 r.
Temat: To już wakacje!
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 są ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym, dlatego utrwalicie poznane
wczoraj słownictwo oraz pobawicie się przy piosenkach o wakacjach, możecie też nauczyć się
wiersza o lecie.
Jeśli Państwo mają problemy z wymową można posiłkować się słownikami „mówiącymi” np.
https://pl.bab.la/slownik/polski-angielski/
Proszę przygotować: ubrania: szorty, podkoszulek, klapki, spódniczkę, okulary przeciwsłoneczne
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 „Co zniknęło”
Podczas tej zabawy dzieci utrwalają nowe słownictwo. Proszę przygotować podkoszulek, szorty,
spódniczkę, okulary przeciwsłoneczne, klapki lub ilustracje z wczorajszej zabawy.
Proszę rozłożyć ubrania na dywanie, utrwalić z dzieckiem ich nazwy, następnie powiedzieć
dziecku „Close your eyes., w tym czasie schować jedną rzecz. Następnie powiedzieć: „Open
your eyes”. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie czego brakuje. Zabawę powtarzamy.

3. Zabawa z piosenką „Clap your hands”
Proszę kliknąć na poniższy link. Wspólnie z dzieckiem proszę naśladować ruchy „dzieci z
piosenki”.
https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE
4. Piosenka „Summer Dance Song for Kids”
Proszę kliknąć na poniższy link. Zachęcam do wspólnej zabawy czyli naśladowania ruchów
aktorów.
https://www.youtube.com/watch?v=hfZ-438DrIs.

4. Zabawa ruchowa z wierszem „Summer”

Zachęcamy dziecko do powtarzania rymowanki i pokazywania. .Dla chętnych - nauka wiersza na pamięć..
Summer is sunny,
Pięść uniesiona w górę, dłoń otwiera się (przedstawienie słońca z promykami).
Summer is hot.
Pocieranie ręką czoła.
In the summer I swim a lot. Pływanie w powietrzu.
I ride a bike.
Ręce rozłożone jak na kierownicy roweru.
I hop
Podskok.
And run.
Bieg w miejscu.
In the summer I have much fun. Kciuk wyciągnięty do przodu na znak OK.

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
ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY
Pozdrawiam
Violetta Burek

Życzę udanego wypoczynku, ciekawych podróży,
niezapomnianych wrażeń oraz szczęśliwego powrotu do
przedszkola.

