Hello Children!!! KOTKI - zapraszam do zabawy z angielskim!!!

„DRIVING IN MY CAR” – poznajemy nazwy pojazdów.
1. “Good Morning Song! – Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na spotkanie
z językiem angielskim? Zatem na rozgrzewkę i powitanie, zapraszam do zabawy przy piosence.
Poskaczcie wesoło i klaszczcie w ręce.

https://www.youtube.com/watch?v=vBHpahdYT5w
2. „Open Shut Them.” Przypomnijmy sobie piosenkę o przeciwieństwach, z zeszłego tygodnia.

Śpiewajcie i naśladujcie ruchy!

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

Open shut them, open shut them. – otwieramy i zaciskamy dłonie
Big and small. – naprzemiennie oddalamy od siebie ręce i zbliżamy
Please. No, thank you. – wykonujem gest proszenia i przeczenia
Fast and slow. – wykonujemy dłońmi ruch młynka szybko i wolno
Loud and quiet. – śpiewamy głośno i cicho
Peek-a-boo. – na słowo PEEK – zakrywamy oczy dłońmi, a na słowo BOO – odsuwamy dłonie
3. „Driving in my car” – teraz zapraszam do uważnego posłuchanie piosenki i dokładnego obejrzenia
teledysku.

https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c
4.
•
•
•

Moi Drodzy, mam dla Was kilka pytań:
Jakie pojazdy wystąpiły w piosence? – auto, rower, łódka, pociąg, samolot.
Jakie odgłosy wydawały te pojazdy?
Jak poruszały się pojazdy? /fast – slow/

5. Teraz poznamy słówka występujące w piosence – czyli nazwy pojazdów.

a car /kar/ - auto

a bike /bajk/ - rower

a boat /bołt/ - łódka

a train /trejn/ - pociag

an airplane /erplejn/ - samolot
Powtórzcie proszę te słówka trzy razy!!!
6. Raz jeszcze posłuchajcie piosenki „Driving in my car” i pobawcie się przy niej, naśladując
czynności:
• „car” – jazda samochodem, oczywiście z trzymaniem kierownicy
•

„bike” – połóżcie się na plecach, unoście nogi i naśladujcie pedałowanie

•

„boat” – usiądźcie po turecku i naśladujcie wiosłowanie oburącz

•

„train” – ręce ugnijcie w łokciach i naśladujcie jadący pociąg

•

„airplane” – ręce rozłóżcie w bok, tworząc w ten sposób skrzydła

7. Dopasujcie pojazdy do miejsc, w których się poruszają. Połączcie kredką w pary.

8. Pokolorujcie rower według własnego pomysłu.

9. Na zakończenie proponuję znaną już Wam zabawę „Fly Like a Butterfly”

https://www.youtube.com/watch?v=oYI0TPJOuGk
10. To już wszystkie dzisiejsze propozycje. Bye!

