
Język angielski
Dla dzieci 3, 4-5 i 6 letnich

(WIOSNA)
Przywitajmy się:
Piosenką HELLO

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

Jak dobrze widać za oknem, przyszła długo
oczekiwana WIOSNA, zazieleniło się, niektóre
drzewa się ukwieciły na biało, na grządkach
pojawiły się pierwsze kwiaty: hiacynty, szafirki,
stokrotki, żonkile i tulipany. Ptaszki głośniej
śpiewają i słońce mocniej przygrzewa. Tak
więc trochę nowych słówek:

WIOSNA – SPRING TIME
The Sun - słońce
Clouds - chmurki
Birds – ptaszki
The birds are singing – ptaszki śpiewają

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8


Bees - pszczółki
Flowers – kwiaty
The flowers smell – kwiatki pachną
Green trees – zielone drzewa
The buds – pączki na drzewach
Daisies - stokrotki
Daffodils – żonkile
Tulips – tulipany
Hyacinth – hiacynt
Grape hyacinth – szafirek
Catkins – bazie
Watering can – konewka
Water the flowers – podlewać kwiatki

Skoro tak radośnie jest wiosną, warto
pośpiewać SPRING TIME – EASY SONG,
czyli łatwą piosenkę:

https://youtu.be/QdBbBZkITxA

https://youtu.be/QdBbBZkITxA


Tekst piosenki jest na ekranie, mówi o tym że:
znowu jest wiosna, kwiaty, ptaszki i znowu
świeci słońce, latawce i pszczółki są
w powietrzu, nie jest już zimno, więc chodźmy
się pobawić, stokrotki i tulipany, słońce jest
wysoko, słońce jest tutaj.

Skoro słońce mocniej przygrzewa,
zaśpiewajmy inną piosenkę o słoneczku.
Wszyscy jesteśmy spragnieni jego promieni
i chcielibyśmy,by świeciło właśnie nad nami.
MR.SUN, SUN, MR.GOLDEN SUN

https://youtu.be/hlzvrEfyL2Y

Jeśli Wam się podobała piosenka, to teraz
zaśpiewamy ją w wersji z napisanym tekstem
i w wersji karaoke

https://youtu.be/89wFzRsg1EY

https://youtu.be/hlzvrEfyL2Y
https://youtu.be/89wFzRsg1EY


A teraz nadszedł czas na przebój tej wiosny.
Oczywiście po angielsku:

SPRING IS HERE, SPRING IS HERE

Jest to moja ulubiona piosenka
o poszukiwaniu oznak wiosny, ale zanim ją
zaśpiewamy, poznajmy kilka słówek, które
pojawiają się w tej piosence:
Bluebird – drozd
Bee – pszczoła
Ladybug – biedronka
Butterfly – motyl
Frog – żaba
Mosquitos - komary

Podczas tej piosenki spróbuj pokazywać tak
jak prezenterzy, chodzić tak jak oni, skakać,
pokazywać machające skrzydełka, a wszystko
to w poszukiwaniu oznak wiosny.
https://youtu.be/DobrRgD5aOU

https://youtu.be/DobrRgD5aOU


I jak? Udało Wam się pokazywać jak
w piosence? Skoro jest to ładny dzień,
pośpiewajmy jeszcze piosenkę o nim,
zatytułowaną:

IT’S A BEAUTIFUL DAY
https://youtu.be/Iw8FddccIkQ

A teraz czas na RYSUNEK.

Możecie namalować na kartce (kredkami lub
farbami) piękny wiosenny obrazek.
Namalujcie siebie np. jak podlewacie
konewką kwiatki, narysujcie drzewa i ptaszki,
radośnie świecące słońce i chmurki. A może
ktoś razem z Wami będzie na tym rysunku?
Niech ten obrazek pokazuje najradośniejszą
porę roku, jaką jest WIOSNA - SPRING.

https://youtu.be/Iw8FddccIkQ


Świetnie ci poszło,
Na koniec pośpiewajmy razem!

Zaśpiewajmy : If You’re Happy
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw

Pożegnajmy się:

Zaśpiewajmy BYE BYE GOODBYE

https://youtu.be/PraN5ZoSjiY

oraz
BAARDZO WAŻNA PIOSENKA

Wash Your Hands with Baby Shark
(Umyj ręce!)

https://youtu.be/L89nN03pBzI

Pamiętaj o dobrym wytarciu rąk, wycieraniu
nosa w chusteczkę, zasłanianiu się łokciem

przy kichaniu i pozostaniu w zdrowiu!

https://youtu.be/l4WNrvVjiTw
https://youtu.be/PraN5ZoSjiY
https://youtu.be/L89nN03pBzI

