Drodzy Rodzice,
rozpoczynamy kolejny tydzień wspólnych zajęć! W zakładkach poszczególnych grup pojawiły się
tematy związane z ekologią i naszą planetą - Ziemią. Propozycje zabaw w języku angielskim
również będą odnosiły się do tej tematyki.
Życzę miłej zabawy!
Celina Wolf

OUR PLANET
Earth (erf) - Ziemia
Sun (san) - Słońce
Moon (mun) - Księżyc
Stars (stars) - gwiazdy
Water (łoter) - woda
Rubbish (rabisz) - śmieci
Plants (plants) - rośliny

Posłuchajcie kilku piosenek, które pomogą wam
w zapamiętaniu słownictwa:
1. Mr. Sun, Mr. Golden Sun - piosenka o wesołym słoneczku, z którym dzieci chcą się pobawić
https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y&list=RDhlzvrEfyL2Y&index=1
2. Zoom, we’re going to the moon - razem z trzema kotkami polecimy na księżyc i przy okazji
poćwiczymy odliczanie po angielsku - https://www.youtube.com/watch?v=DEHBrmZxAf8
3. Earth is our home - piosenka o naszej planecie. Proponuję, żeby zobaczyć razem z dzieckiem
teledysk i porozmawiać po obejrzeniu na temat tego, dla kogo oprócz ludzi Ziemia jest domem i co
się na niej znajduje. https://www.youtube.com/watch?v=gLAp30NQ0E0

ZABAWY
1. DAY AND NIGHT. Do tej zabawy można wykorzystać obrazki słońca, ziemi, księżyca oraz
gwiazd z załącznika lub takie, które narysuje dziecko. W jednym końcu pokoju zawieście obrazki
słońca i ziemi, a w przeciwległym gwiazd i księżyca. Poproście dziecko, aby przechodziło na
właściwą stronę pokoju, jeśli usłyszy odpowiednie polecenie.
2. MEMORY. Zabawa w szukanie par. Drukujemy podwójnie karty z poznanym słownictwem lub
prosimy dziecko o narysowanie par obrazków; następnie zakryte układamy na stole. Zadaniem
dziecka jest wyszukanie par takich samych obrazków.
3. RYSOWANKI. Do tej zabawy potrzebne będą kartki, kredki lub plecy dziecka :) Rysujemy
symbole Ziemi, księżyca, gwiazd itd. Jak tylko dziecko zorientuje się co rysuje rodzic, głośno
wypowiada odpowiednie słowo.
Można oczywiście korzystać z wszystkich zamieszczonych dotychczas zabaw w języku
angielskim, dowolnie je modyfikując, w zależności od utrwalanego aktualnie słownictwa.
Przygotowałam dla Was jeszcze kilka dodatkowych materiałów, do wykorzystania w miarę chęci
i możliwości:

1. Rysuj po śladach ścieżek.

2. Palcem umoczonym w zielonej (GREEN) lub niebieskiej (BLUE) farbie pomaluj
odpowiednio kropki.

3. Zaznacz NAJWIEKSZĄ rzecz w każdym rzędzie.

