Witajcie Kochane dzieciaki!
Bardzo się za Wami stęskniłam. Chciałabym, abyśmy wspólnie pouczyli się języka
angielskiego. Przygotowałam dla Was ulubione zabawy, gry i piosenki. Możecie do
wspólnej zabawy i nauki zaprosić rodzeństwo i rodziców. Pozdrawiam Was i
mocno ściskam. Pani Ela.
Materiał na zajęcia 26.03, 31.03, 2.04, 7.03.2020r
ANIMALS
Animals on the farm: hen, rooster, chick, goose, mouse, duck, rabbit, dog, cat,
goat, horse, cow, sheep, pig, hamster
Wild animals: camel, elephant, tortoise, fox, deer, bear, hedgehog, eagle, tiger,
snake, beaver, cheetah, hippo, monkey, wolf, frog, squirrel, raccoon, parrot,
donkey, kangaroo, giraffe, lion, reindeer, polar bear, rhino, zebra, owl, crocodile,
boar, warthog, hayna, bird
Sea animals ( Animals in the ocean ): turtle, seal, fish, penguin, shark, seehorse,
jellyfish, dolphin, whale, starfish, clownfish, octopus, killer whale, squid, crab,
lobster, manta ray
Bugs: ant, butterfly, spider, caterpillar, grasshopper, ladybird, snail, bee,
dragonfly, fly,
Poniżej przesyłam linki do stron z piosenkami i treściami związanymi z powyższą
tematyką:
Educational films:
https://youtu.be/KtrYb_-CKMs
https://youtu.be/te5cskzfWZI
https://www.youtube.com/watch?v=pTrC_McU62Q&t=10s
https://youtu.be/BDYUV7tx_pM
https://youtu.be/Oxw6FoUNeT4

https://youtu.be/IIcbrPvlwfA
https://youtu.be/rfT8WxPwb6w
https://youtu.be/dVYdIKJri70
Songs:
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=c8AJO7KE1MA
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://youtu.be/zgJle_VO7Gk
Games:
1. What animal is missing ? - Rozłóżcie zwierzątka, które macie w domu (mogą to
być również obrazki zwierząt) i nazwijcie je po angielsku. Zaproście kogoś do
zabawy, może rodziców albo rodzeństwo. Pobawcie się w zgadywanie, jakiego
zwierzątka brakuje. Jedna osoba się odwraca i zamyka oczy, a druga w tym czasie
zabiera jedną figurkę zwierzątka lub obrazek. Zadaniem drugiej jest je odgadnąć.
Można podpowiadać dając wskazówki, jakiego jest koloru, gdzie mieszka itd.
2. What animal is it ? Zawiązujemy jednej osobie oczy i podajemy do ręki
zwierzątko, które musi odgadnąć po dotyku.
3. Animals sounds. (Film z odgłosami zwierząt w linku
https://www.youtube.com/watch?v=pTrC_McU62Q&t=10s) Zabawa z odgłosami
zwierząt, trzeba odgadnąć zwierzątko po wydawanych przez nie odgłosach.
4. Animals memory. Przygotowujemy sobie karty ze zwierzątkami. Każdy obrazek
musi być w dwóch egzemplarzach. Rozkładamy wszystkie karty, tak aby nie było
widać obrazka, mieszamy. Odkrywa i nazywa obrazek raz jedna osoba, raz druga,
aż skończą się wszystkie karty. Wygrywa ten, kto będzie miał parę, czyli dwa takie
same zwierzątka lub kilka par.

5.Game of forfeits. Gra na fanty. Rozkładamy karty jak w porzedniej grze (4), tak
aby nie było widać obrazka. Umawiamy się na początku gry na jaki obrazek
oddajemy fanta np. lion, tiger i cheetah. Jeśli komuś z graczy trafi się taki obrazek,
to musi oddać fanta. Fantem może być np. ciap, spinka, opaska, skarpetka. Na
koniec należy policzyć fanty i wykupić. Np. Please tell me animal on the farm itd.
6. Zabawa w zbieranie zwierzątek. Ponownie rozkladamy karty ze zwierzątkami,
ale tym razem tak, aby wszystkie było je widać. Każdy uczestnik pokolei bierze
tylko taką kartę, którą potrafi nazwać po angielsku. Po zebraniu wszystkich
zapamiętanych zwierzątek liczymy je. Wygrywa ten kto zabrał ich najwięcej.
Homework
Jeśli nie macie kart ze zwierzątkami w domu to zachęcam Was wszystkich do
wykonania ich samodzielnie lub wspólnie z rodzicami. Możecie je również
wydrukować z internetu, wyciąć i samodzielnie pokolorować. Aby wystarczyły na
dłużej warto je zalaminować.
Proponuję wam również abyście wspólnie z rodzicami i innymi domownikami
zrobili ogromny plakat ze zwierzątkami np. African animals, animals in the jungle,
sea animals, animals on the farm, forest animals. Pomysł należy do Was.
Jeśli chcecie podzielić się ze mną i przedszkolakami swoimi pracami przesyłajcie je
na adres: magda_tatarczak@wp.pl

