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Język angielski

dla dzieci 6-letnich

(zabawy do wyboru na poszczególne dni)

Przywitajmy się

Piosenką Good morning

https://www.youtube.com/watch?v=-
0o79IMmAYE

A.LICZBY

1.Posłuchaj piosenki i licz do 10.

https://www.youtube.com/watch?v=DR-
cfDsHCGA

2.Pokoloruj kartę pracy, przeliczając elementy po
angielsku

https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE
https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
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3.Oblicz i powiedz wynik po angielsku
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B.KOLORY

1.Zaśpiewaj piosenkę

https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af
4

2.Wydrukuj kartkę, rozetnij okienka (jak domino,
gdzie kolor jest połączony z jego nazwą) i znajdź
w domu po 1 przedmiocie w takim kolorze.

https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4
https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4
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Przykładając kartkę do niego powiedz na głos jaki
to kolor- po angielsku!

3.Pokoloruj lody. Potem wytnij je i podaruj mamie,
tacie i reszcie domowników. Pamiętaj! Wręczając
powiedz z jakich smakowitych kolorów zrobiony
jest lód.
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C.KSZTAŁTY

1.Na czystej kartce narysuj takie same kształty, jak
na wzorze. Spróbuj przypomnieć sobie ich nazwę.
Jeśli nie pamiętasz, pod obrazkiem jest link do
śpiewanej lekcji o kształtach!

https://www.youtube.com/watch?v=mAE79M9lC
bg

https://www.youtube.com/watch?v=mAE79M9lCbg
https://www.youtube.com/watch?v=mAE79M9lCbg
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D.RODZINA

1.Zaśpiewaj piosenkę i zapytaj mamę, tatę, babcię,
dziadka, rodzeństwo CO LUBIĄ ROBIĆ
NAJBARDZIEJ?

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13T
Co

2.Obejrzyj filmik
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkH
Q

3.Narysuj swoją rodzinę, spróbuj opowiadając
o rysunku używać nazw angielskich.

2.Pobawcie się w RODZINNE MEMORY

Wystarczy wydrukować 2x planszę, wyciąć
i ….GOTOWE!

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
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E. CZĘŚCI CIAŁA

1.Zaśpiewaj piosenkę,

https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQG
FoM

2.Z elementów niech powstanie chłopiec jak we
wzorze po lewej stronie . Znasz te części ciała?
Nazwij je.

https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM
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3. Wytnij kostkę, sklej i pobaw się! Jeśli wypadnie
na obrazek pokazujący:

- stopę to podskocz 7 razy, następnie zrób
5 kroków do przodu i 2 do tyłu

- ręce to wyklaszcz refren ulubionej piosenki

- nos – spróbuj językiem go dotknąć

- oczy- zrób oczy sowy (duże), następnie skośne,
a na koniec mrugaj szybko 9 razy

- ucho- podejdź do przedmiotu który wydaje
dźwięk i zagraj na nim przez 10 sekund

- usta- parskaj jak konik, zrób usta jak rybka,
prześlij mamie i tacie po 4 buziaki

Zaproś do zabawy rodzeństwo lub rodziców!
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F.UBRANIA

1.Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx7
0

2.Wytnij obrazki i na kartce naklej te, które
pojawiły się w piosence, jeśli jakiejś części
garderoby brakuje, dorysuj ją.

Na koniec pokaż pracę rodzicom i nazwij części
garderoby, taki plakat możesz powiesić w pokoju!

https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70
https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70
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G.ZABAWKI

1.Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG
8

Przynieś na dywan zabawki, które dziewczynka
wymieniła w filmiku. Spróbuj jak najwięcej nazw
powtórzyć samodzielnie. Jeśli to trudne, to
obejrzyj film raz jeszcze.

2.Znajdź zabawki i pokoloruj je

https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8
https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8
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3.Znajdź różnice między obrazkami. Jest ich aż 10!
Będziesz super detektywem?
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4.Narysuj swoją ulubiona zabawkę.

Wiesz jak nazywa się po angielsku?
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H.ZWIERZĘTA

1.Usiądź wygodnie, zamknij oczy i postaraj się
odgadnąć odgłosy zwierząt.

https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc

2.Zaznacz na kartce i pokoloruj zwierzęta, które
usłyszałeś w piosence.

https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc
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I.CZYNNOŚCI

Wykonaj polecenia z piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1
k

Stań przed lustrem, powtarzaj:

-stand up (wstań)

-sit down (usiądź)

-turn around (obróć się)

-go to the door (podejdź do drzwi)

I wykonaj.

Stań teraz naprzeciw rodzica lub rodzeństwa
i pobawcie się w zabawę „Lustro”- róbcie te same
gesty, naśladując się jak odbicie w lustrze

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
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Świetnie Ci poszło,

na koniec pośpiewajmy razem!

If You’re Happy And You Know It

https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHM
Ss

Piosenkę na pożegnanie

Goodbye

https://www.youtube.com/watch?v=kAIWQ7GrR
C8

oraz

BAAARDZOWAŻNA PIOSENKA

Wash your hands

(Umyj ręce!)

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3el
E

https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHMSs
https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHMSs
https://www.youtube.com/watch?v=kAIWQ7GrRC8
https://www.youtube.com/watch?v=kAIWQ7GrRC8
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

