
Propozycje zabaw z językiem angielskim
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Tydzień 25.05-29.05.2020

ZAJĘCIA 1 

Hello, hello how are you today https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

Zabawa - Rymowanka - Clean Up!(Posprzątaj!)

Spacerujemy dookoła pokoju lub dywanu rozglądając się dookoła i wypowiadając ry- 
tmicznie słowa rymowanki:Clean Up!

It's time,it's time,it's time! *[its tajm its tajm its tajm]
Clean up,clean up,clean up!*[klin ap klin ap klin ap ]
It's time,it's time,it's time !
Everyone do it now!*[ewryłan du yt nał]
*Przybliżona wymowa trudniejszych słów
(to nie jest transkrypcja fonetyczna )

Przed przystąpieniem do zabawy można wcześniej przygotować "artystyczny bałagan" -
rozkładając nieduże przedmioty w różnych miejscach na dywanie.(KSIĄŻKI, PIŁKA, 
KREDKI,ZGNIECIONY PAPIER,PIDŻAMA, MIŚ). Mówimy słowa
rymowanki(wspólnie)sprzątając rozłożone przedmioty i odkładając je na swoje miejsce. 
Staramy się wykonać zadanie w trakcie wypowiadania słów rymowanki. Najpierw 
słuchamy, potem próbujemy powtarzać po linijce.

Za 3 razem powtarzamy i wykonujemy zadanie.

Piosenka : https://youtu.be/S8wp_plgkv4

Story books,story books,where are you? Here I am,here I am!How do you do.
(story books - on the shelf )

Soccer ball,soccer ball..... (soccer ball - in the toy box)
Coloured crayons,coloured crayons.... (coloured crayons - in my drawer)

Crumpled paper,crumpled paper... (crumpled paper-that goes in the trash can)
My pyjamas,my pyjamas...(my pyjamas in the laundry basket)

Teddy bear,teddy bear... teddy bear goes on the bed)

Słownictwo z rymowanki: (wymowa w nagraniu).
shelf - półka; soccer ball - piłka do futbolu; coloured crayons - kredki woskowe;

crumpled paper - pognieciony papier; laundry basket - kosz na bieliznę (brudne rzeczy
do prania);drawer - szuflada;trash- can - kosz na śmieci; pyjamas- piżama.

https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI
https://youtu.be/S8wp_plgkv4


ZAJĘCIA 2 

Hello, hello how are you today https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

Piosenka (Zabawa naśladowcza) - Wash your Hands!

Wash your hands- naśladujemy mycie dłoni
Grab your soap - udajemy podnoszenie mydła (dosł. łapiemy za mydło)
Rub - udajemy że nacieramy mydłem dłonie
Rinse your hands - udajemy spłukiwanie dłoni
Dry your hands - naśladujemy wycieranie/osuszanie dłoni
Cover your sneeze - udajemy że kichamy zasłaniając usta (dosł. zakryj kichanie)
Cough into your elbow - udajemy że kaszlemy w rękaw (dosł. w łokieć)
Safe at last!- bezpieczni (nic nam nie grozi) nareszcie!
Let's stay healthy - bądźmy zdrowi!( dosł. pozostańmy zdrowi!)

Bawimy się( 'na sucho'),wykorzystując:
•plastikową miskę do mycia - washbowl (bez wody)
•mydło - soap (może być w płynie,ale zabezpieczone)
•ręcznik - towel (może być papierowy)

Bawimy się do piosenki :
Wash your Hands With Baby Shark
Prevent the Virus #Baby Shark Hand Wash Challenge https://youtu.be/OlpFX6jIsEI

*Przybliżona wymowa trudniejszych słów:
wash [łosz] grab [græb] rub [rab] rinse [rynz] dry [draj] soap [soup]
cover [kav ] sneeze [sniz]ə
towel [tał l] washbowl [łoszboul]ə
soap [soup] stay [stej]
cough [kof] elbow [elboł] safe [sejf]
*to nie jest transkrypcja fonetyczna

Piosenka na pożegnanie.
Goodbye friends https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q

Pozdrawiam Teresa Czaja

https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q
https://youtu.be/OlpFX6jIsEI
https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI

