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: “Kolory”
3. Przypomnienie nazw kolorów podstawowych
 Blue – niebieski
 Red – czerwony
 Yellow – żólty
4. Doświadczenie: Mieszamy kolory. Let’s mix colours! Mieszamy poszczególne kolory (farby
plakatowe, akwarele, barwniki do jajek). Rozmowa z dziećmi na temat tworzenia kolorów za
pomocą mieszania barw podstawowych. Zadawanie dzieciom pytania, co się stanie, gdy zmieszamy
ze sobą poszczególne kolory? What will happen, when we mix together
• Blue and yellow? Green – zielony
• Blue and red? Purple – fioletowy
• Yellow and red? Orange – pomarańczowy
• Red, yellow and blue? Brown - brązowy
Wprowadzenie kolorów biały i czarny
• White – biały
 Black – czarny
Pytanie, jaki kolor powstanie, gdy do czerwonego dodamy biały? What will happen, when
we add white to red?
 Pink – różowy
A jaki powstanie, gdy do czarnego dodamy biały? What will happen, when we add white to
black?
 Grey – szary
4. Szukanie kolorów. Pokazujemy kartę z kolorem, prosimy, by dziecko podało jego nazwę,
następnie jego zadanim jest znaleźć jak najwięcej przemiotów w danym kolorze. Find something
that is (red)!
5. Piosenki
• https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
• https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI
6. Zabawa ruchowa: If you’re wearing… Jeśli masz na sobie …. https://www.youtube.com/watch?
v=xRyjbyBcPok W piosence chodzi o to, że dzieci wykonują poszczególne zadania, jeśli mają na
sobie coś w danym kolorze. I tak:
• red – jump up and down (skacz do góry)
• orange – turn around (obrót)
• blue – tap your toes ( postukaj palcami u stóp w podłogę)
• purple – stomp your feet – (tup stopami)
• green – touch your nose (dotknij nosa)
• yellow – shout Hooray! (krzyknij Hura!)
7. Pożegnanie piosenką „Bye- bye, goodbye” https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

