HELLO!!! Zapraszam 5 i 6 latków do zabawy z angielskim!!!
środa, 14.04.2021

Farm Animals – poznajemy nazwy zwierząt gospodarskich

Na powitanie, zapraszam Was do zabawy przy znanej Wam piosence „Hello, How Are You?”

https://www.youtube.com/watch?v=AdZk314eVJQ
Drogie Dzieci, Drogie Dzieci, tydzień temu poznaliśmy nazwy zwierzątek na podstawie piosenki
„I Have a Pet”
Pamiętacie jak się nazywały?

a dog /dog/ - pies

a cat /kat/ - kot

a mouse /małs/- mysz

a bird /berd/ - ptak

a fish /fisz/ - ryba

a lion /lajen/ - lew

Dla przypomnienia wysłuchajcie piosenki „I Have a Pet.”

•
•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
Powtórzcie również ich odgłosy:
A dog – woof / łuf/
A cat – meow /miał/
A mouse – squeak /skłik/
A bird – tweet /tłit/
A fish – glub
A lion – roar /ro:/

Drogie Dzieci, czy byliście kiedyś w wiejskim gospodarstwie?
Jakie tam widzieliście zwierzęta? Albo jakie znacie zwierzęta gospodarskie?
Czy pamiętacie jakie wydają odgłosy?
Które zwierzęta wiejskie są duże, a które małe?
W jaki sposób się poruszają? Czy któreś potrafią latać lub pływać?
Czy wiecie czym się żywią?

Czy my otrzymujemy coś od tych zwierząt? Co to takiego?
Zapewne wiele już wiecie o zwierzętach gospodarskich i jeszcze wiele się dowiecie, bo teraz zapraszam
Was na farmę, czyli do gospodarstwa.
• Farm /fa:m/ - farma, gospodarstwo rolne
•

Animals /anemols/ - zwierzęta

•

Farm animal / fa:m anemol/ - zwierzę gospodarskie

Teraz obejrzyjcie filmik, w którym poznacie wiele zwierząt, bo aż 20, ale tylko niektóre są zwierzętami
gospodarskimi. Posłuchajcie jak nazywają się w języku angielskim. Postarajcie się zapamiętać jakie
zwierzęta z gospodarstwa zobaczyliście.

https://www.youtube.com/watch?v=iTMWIdIlr9M

Poniżej przedstawiam Wam obrazki zwierząt mieszkających w gospodarstwie. Powtórzcie razem
z rodzicami ich nazwy. Postarajcie się zapamiętać jak najwięcej słówek.

/kat/

/pig/

/ho:rs/

/ruste/

/dak/

/szip/

/dog/

/gołt/

/małs/

/kał/

/czikyn/

Obejrzyjcie filmik „Let’s Go to the Farm.” Posłuchajcie jak nazywają się mieszkające tam zwierzęta
i jakie wydają odgłosy. Postarajcie się zapamiętać w jakiej kolejności pokażą się Wam zwierzęta.

https://www.youtube.com/watch?v=Rs972keaw1k

Czy udało Wam się zapamiętać jakie zwierzęta się pojawiły i w jakiej kolejności?
W takim razie zróbcie zadania: /znajduje się ono również w załączniku nr 1/
1. Skreślcie zwierzęta, których nie było na filmiku.
2. Zaznaczcie cyframi kolejność, w jakiej pokazywały Wam się zwierzęta.
3. Sprawdźcie, czy dobrze zrobiliście zadanie, odtwarzając filmik po raz drugi i powtarzajcie nazwy
zwierząt.

Zapraszam do posłuchania piosenki „Old MacDonald had a Farm” i zabawy w naśladowanie odgłosów
zwierząt gospodarskich.
Miłej zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg
Na zakończenie, proponuję grę “Show the Animal – Game”

Jednocześnie pokaże się kilka zwierząt i usłyszycie jedną nazwę zwierzęcia. Waszym zadaniem jest
wskazać to zwierzę, którego nazwę usłyszeliście. Do dzieła!

https://www.youtube.com/watch?v=KvG7inYGidA

Już czas sie pożegnać znaną piosenką “Good Bye Friends”

GOODBYE!
Jeśli macie ochotę, to poniżej znajdziecie obrazek pustej farmy, uzupełnijcie go zwierzętami wg własnego
pomysłu.
W większym formacie znajduje się również w załączniku nr 2.

