Plan zajęć z języka angielskiego
1. Piosenka na powitanie:
Grupy „Motylki” i „Wiewiórki” „Hello, Hello” https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
Grupy „Biedronki” i „Tygryski” „Hello!” https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
Grupy „Sowy” i „Pszczoły” „Knock, knock, hello” https://www.youtube.com/watch?v=kPl3jvvh3I8
2. Temat tygodnia: “Moje ciało”
3. Wprowadzenie nazw części ciała:
 Head [hed] – głowa
 Arm/arms [arm/armz] – ręka/ręce
 Leg/legs – noga/nogi
 Tummy [tami] – brzuch
 Hand/hands [hend/hendz] – dłoń/dłonie
 Finger/fingers [fynger/fyngerz] – palec/palce w rąk
 Foot/feet [fut/fiit] – stopa/stopy
 Toe/toes [toł/tołz] – palec/palce u stóp
 Shoulder/shoulders [ sioldur/sioldurz] – ramię/ramiona
 Knee/knees [nii/niiz] – kolano/kolana
Pojęcia związane z ciałem:
 Tall [tol] - wysoki
 Short [siort] – niski
 Fat – gruby
 Thin [fyn] – chudy
4. Zabawa z kostką: potrzebna kostka do gry, kartka papieru, najlepiej A3 i mazaki. Na kartce
rysujemy dowolny kształt – to będzie ciało naszego ludzika. Przygotowujemy legendę:
ilość oczek na kostce
część ciała
• 1
oko
• 2
nos
• 3
usta
• 4
ucho
• 5
ręka
• 6
noga
Zadanie polega na rysowaniu po jednej części ciała odpowiadającej ilości oczek wyrzuconych na
kostce. Dziecko najpierw mówi, il oczek wypadło, a następnie, którą część musi dorysować.
Powstają z tego zabawne stworki. Po skończeniu zabawy dziecko opisuje swojego stworka: My
monster’s got np. three arms, six legs, one eye itp., [maj monsters got…] {mój potworek ma trzy
ręcę, sześć nóg, jedno oko...) w zależności od tego co I ile razy wypadło.
5. Bajka edukacyjna, ćwiczenie nazw części ciała. Nauczyciel zachęca dzieci do powtarzania
https://www.youtube.com/watch?
v=4BrS0a5PUFo&list=PLAVCV4yPW7KZuB2_ur8CMs71V2KuiT7BN&index=1
6. Zabawa ruchowa Head, shoulders, knees, toes (głowa, ramiona, kolana, palce u stóp) z
przyspieszeniem. https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
7. Zabawa “What’s missing..? [łats mysing?]” - Gra polega na rozłożeniu kart obrazkowych
przedstawiających części ciała na podłodze lub stole. Dajemy dziecku chwilę na zapamiętanie
ułożenia obrazków, następnie zakrywamy jeden i pytamy: What’s missing? Zadaniem dziecka jest
odgadnąć, czego brakuje
8. Historyjka obrazkowa: https://www.youtube.com/watch?v=n4e90nP1xzc
9. Piosenka
 The Pinocchio https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA
10. Pożegnanie piosenką: https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

