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Dzień dobry!

Zapraszam na zajęcia języka angielskiego online!

3 i 4 – latki

Zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie Hello Song
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
Nauczycie się dzisiaj jak opisywać pogodę w języku angielskim. 

Oto nasz słowniczek:

It’s sunny.
It’s rainy. It’s windy.

It’s cold. It’s hot. It’s an umbrela.

Poćwiczcie wymowę słów opisujących pogodę z Angielski dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI&t=22s
Teraz obejrzyjcie animację o kotu Cookie pt. Now Shut the Door!    
https://www.youtube.com/watch?v=cDc0SuZlIWU        
Czy wiecie, po co Cookiemu potrzebny był parasol?
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 Przywitajmy się piosenką Hello Song for Kids

https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc
Zaczynamy nowy temat – FARM ANIMALS.

Oto nasz słowniczek:

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc
https://www.youtube.com/watch?v=cDc0SuZlIWU
https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI&t=22s


       It’s a cat.                        It’s a cow.                   It’s a donkey.                  It’s a duck.

     It’s a goat.                       It’s a goose.                    It’s a hen.                       It’s a horse.

 
       It’s a pig.                         It’s a rabbit.                      It’s a sheep.                It’s a turkey.

 Poćwiczcie poprawną wymowę angielskich nazw zwierząt z Picture Dictionary 

(klikając w obrazki usłyszycie wymowę)
https://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

 Wykonajcie kartę pracy Kolorowy Start. Język angielski nr 36. 

Wytnijcie ilustracje z wycinanki. Przyklejcie je tak, aby powstał obrazek gospodarstwa.

6 – latki
Zajęcia języka angielskiego prowadzone są w oparciu o kurs English Play Box 3 i English 
Play Box 2. Dlatego też, chciałabym polecić Państwu rejestrację na stronie 
https://englishplaybox.pl/, co umożliwi Wam korzystanie z lekcji cyfrowych z animacjami 
piosenek, rymowanek i historyjek, gier edukacyjnych oraz ćwiczeń interaktywnych. 

 Dokończymy Rozdział 6 Na wsi.

https://englishplaybox.pl/
https://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm


1. Po zarejestrowaniu się na platformie wybieramy English Play Box 3, a następnie 
Lekcję 3.

        

2. Włączcie piosenkę On the Farm i zaśpiewajcie razem z nagraniem.
3. Obejrzyjcie historyjkę o Mabel – Picture Story.
4. Otwórzcie karty pracy Playbooki. Wykonajcie karty pracy nr 63, 64 i 65.
5. Wykonajcie dwa pozostałe ćwiczenia online: Recognizing shadows, Table time

6. Wymieńcie wszystkie angielskie słowa, które pamiętacie z historyjki.
7. Jeżeli macie ochotę, skorzystajcie z pozostałych lekcji online. Jest tam więcej ćwiczeń

z tego tematu.

To wszystko na dziś. Do widzenia! 

Dorota Golonka

                      


