Język angielski, 04.05.2020
Grupa 3, PS 5
Temat: Food 2. Chocolate in the fridge. Utrwalanie nazw produktów żywnościowych, zabawek,
kolorów.

Zadanie 1.
Let’s sing! Zaśpiewajmy!
Cookie jest dzisiaj bardzo smutny. Czy wiesz co poprawiłoby mu humor? -Piosenka! Zaśpiewjmy Toys
song: https://youtu.be/qxx-LEiy1rw?list=PL7V69MgLTzmg4qalUTO9MkLxXiySz6TRp

Zadanie 2.
Wydrukujcie i wytnijcie karty obrazkowe poniżej. Zatrzymajcie je na później, będą nam potrzebne
Przed zabawą Rodzic /Opiekun chowa karty do jakiegoś pudełka. Następnie usiądźcie wygodnie.
Rodzic/Opiekun wyjmuje karty kolejno, nazywając je przy tym i wykonując ruchy.

chocolate- weż tabliczkę czekolady, ułam kawałek i zjedz

ice cream- poliż loda
cake- ukrój duży kawał ciasta i zjedz je
apples- podnieś jabłko, wytrzyj je o rękaw swojej bluzki i weź porządnego gryza
bananas- obierz banana i go zjedz

Zadanie 3.
Food chant. Rymowanka „Jedzenie”
Teraz, gdy już sobie przypomnieliśmy słówka i ruchy do nic, czas na rymowankę.
Włącz rymowankę i naśladuj.
Tekst rymowanki:
Chocolate in the fridge.
Chocolate in the fridge.
Eat it up.
Eat it up.
Chocolate in the fridge.
Ice cream in the fridge…
Cake in the fridge…
Apples in the fridge…
Bananas in the fridge…
Nagranie: https://drive.google.com/open?id=1EFT_nWp5D8Bg8GSgZhVf9Z1t97O__8qc
Zadanie 4.
Drawing line by line. Rysowanie linia po linii.
Poproszę teraz Rodzica/Opiekuna o wzięcie kartek do rysowania. Rodzic/Opiekun rysuje.
powiedz dziecku, że narysujesz jakieś jedzonko z kart,
narysuj częśd gałki loda i zobacz czy dziecko potrafi już zgadnąd, jeśli nie kontynuuj rysowanie
gałki i zatrzymaj się znowu aby zobaczyd czy już może odgadnąd.
Gdy dziecko zgadnie, zrób tak samo z innymi słówkami.
Jako, że jest tylko pięd słówek, dziecko ma 5 szans na zgadnięcie obrazka.
Zadanie 5.
What do they like? Co oni lubią?
Wydrukujproszę 3 karty poniżej.
Rozłóż karty z Cookie’m (kotem), Lulu(kangurzycą) i Denselem(kaczką) obrazkami do góry. Teraz
pokaż karty z jedzeniem i zachęd dziecko do ich nazwania.
Wybierz trzy karty i połóż je pleckami do góry pod każdą z postaci.
Zadaniem dziecka jest zgadnąd, jakim ulubionym jedzonkiem jest jedzonko Cookiego/Lulu/Densela.
Dziecko zgaduje mówiąc imię postaci i nazwę jedzenia.

Jeśli dziecko zgadnie spróbuj powiedzied: Very good! Cookie likes bananas! Jeśli nie powiedz: No,
sorry!

Thank you!
Bye! Bye! Everyone!

