
J. angielski- materiał z dnia 13.05.20r.

Grupa 6-latków

1. Zaczynamy piosenką:
Hello: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

2. Powitanie:
Utrwalenie powitania się ,,Hello", a także pytania ,,How are you?":

Przywitaj się ze swoją mamą: ,,Hello Mummy"; przywitaj się ze swoim tatą: ,,Hello Daddy". 
Zapytaj się rodziców jak się dzisiaj czują: ,,How are you today?". Następnie powiedz jak ty się 
czujesz: ,,I'm good". - mam się dobrze. ,,I'm great"- mam się świetnie. ,,I'm not so good"- nie czuję 
się zbyt dobrze. 

3.Na początek posłuchajcie piosenki o sporcie. Czy jesteście w stanie policzyć i wymienić ile ście w stanie policzyć i wymienić ile 
różnych sportów się w niej pojawia?różnych sportów się w niej pojawia?

Sport song educational: Sport song educational: https://www.youtube.com/watch?v=27f0QUUScQ8&feature=emb_title  

4. A teraz odsłuchajcie ją jeszcze raz, naśladując w niej wykonywane dyscypliny sportowe.4. A teraz odsłuchajcie ją jeszcze raz, naśladując w niej wykonywane dyscypliny sportowe.

5. Posłuchajcie po raz trzeci i tym razem spróbujcie powtarzać słowa piosenki.5. Posłuchajcie po raz trzeci i tym razem spróbujcie powtarzać słowa piosenki.

6. Zagrajcie w grę, w której trzeba będzie dopasować nazwy sportów do obrazków.6. Zagrajcie w grę, w której trzeba będzie dopasować nazwy sportów do obrazków.

Sport vocabulary- preschool: Sport vocabulary- preschool: https://wordwall.net/resource/1999171/angielski/sport-vocabulary-
preschool  

7. A teraz spróbujcie skierować baloniki do odpowiedniego wagoniku.7. A teraz spróbujcie skierować baloniki do odpowiedniego wagoniku.

Sport vocabulary- preschool: Sport vocabulary- preschool: https://wordwall.net/resource/1999171/angielski/sport-vocabulary-
preschool  

8.Odsłuchajcie raz jeszcze poznanej dziś piosenki o sporcie. Tym razem spróbujcie jednocześnie 8.Odsłuchajcie raz jeszcze poznanej dziś piosenki o sporcie. Tym razem spróbujcie jednocześnie 
powtarzać jej słowa i naśladować wykonywane w niej sporty.powtarzać jej słowa i naśladować wykonywane w niej sporty.

9. Dla chętnych kolorowanka do wydruku i pokolorowania. Patrz niżej.9. Dla chętnych kolorowanka do wydruku i pokolorowania. Patrz niżej.

10. Pożegnanie piosenką:10. Pożegnanie piosenką:
Bye, bye, goodbye: Bye, bye, goodbye: https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY  

WELL DONE! YOU WERE GREAT !!

Do usłyszenia za tydzień.
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