
Hello!

Witam serdecznie na kolejnych zajęciach z języka angielskiego! :) Tym razem utrwalimy poznane
ostatnio  słówka oraz pobawimy się przy już znanych Wam piosenkach. 

Po kliknięciu na link pojawi się strona z lekcją interaktywną.

Propozycja lekcji dla dzieci młodszych (3-4 latki)

słownictwo:
hands- dłonie
soap- mydło
water- woda
towel- ręcznik

https://view.genial.ly/5ea13432d407580db9e229ae   
1. Zaczynamy oczywiście od piosenki na powitanie.  Szkoda, że nie możemy jej  zaśpiewać

razem. Po kliknięciu na zwrot „Hello”  zaśpiewaj i obrazuj ruchem  piosenkę.
2. Przypomnijmy sobie słówka z ostatniej lekcji :) Klikaj po kolei na strzałki przy obrazkach,

odsłuchuj i powtarzaj- możesz to zrobić dowolną ilość razy :)
3. Następnie  zapraszam  Was  do  zabawy  przy  piosence.  Przygotujcie  gąbki  i  do  dzieła!:)

Naciśnijcie na głośnik wtedy włączy się piosenka.
4. Symbol gwiazdki to propozycje zabaw Hot and Cold czyli gra na podstawie Ciepło i zimno.

Proszę rodziców o pomoc w organizacji. :) 
5. To  było  ostatnie  zadanie.  Na  koniec  zaśpiewaj  piosenkę  na  pożegnanie-   kliknij  zwrot

„Goodbye”.

Propozycja lekcji dla starszaków (5-6 latki)

Słownictwo:

hands- dłonie

soap- mydło

water- woda

towel- ręcznik

sponge- gąbka

bubbles- bąbelki

shower- prysznic

bath- kąpiel

wash your hands- umyj ręce

https://view.genial.ly/5e9f194068f8160da85dbf93 
1. Po kliknięciu na zwrot „Hello” zaśpiewaj i obrazuj ruchem piosenkę na powitanie.
2. Jestem bardzo ciekawa jak Wam idzie nauka nowych słówek? :)Klikaj  po kolei na strzałki

przy obrazkach, odsłuchuj i powtarzaj nowe słowa. Powtórz wszystkie słowa 2 lub 3 razy. :)

https://view.genial.ly/5ea13432d407580db9e229ae
https://view.genial.ly/5e9f194068f8160da85dbf93


3. Następnie  zapraszam Was  do  utrwalenia  naszej  piosenki.  Naciśnijcie  na  głośnik,  wtedy
uruchomi się piosenka. :)

4. Po  zaśpiewaniu  zapraszam  do  nowego  zadania  specjalnego  opartego  na  zabawie  w
chowanego! Kryje się pod gwiazdką. Bardzo proszę rodziców o pomoc w organizacji. 

5. Po kliknięciu zwrotu „Goodbye” zaśpiewaj piosenkę na pożegnanie.

Zapraszam do kontaktu mailowego: edabrowska.pp2@golub-dobrzyn.pl
Będzie mi bardzo miło jeśli zechcecie podzielić się swoimi zdjęciami wykonanych prac. 

Have fun:) Bawcie się dobrze!

Ewa Dąbrowska

Źródło: janauczycielka.com
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