Propozycje zabaw: Wiosna/ Wielkanoc
Piosenka na przywitanie : https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
Wprowadzamy słownictwo wiosenne
( https://drive.google.com/file/d/0B02XbDg_ElTHMy1LNXdwVmRBZGc/view) , drukując
kwiatuszki z obrazkami możemy wykorzystać kwiatki zarówno do :
● gry w memory
● rozkładamy karty/kwiatki po pokoju a dzieci zamienione w pszczółki w czasie pauzy
maja za zadanie znaleźć właściwy kwiatek
(zabawa do piosenki np: https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU)
● robimy prace plastyczna - łąka/meadow dzieci tworzą łąkę najlepiej na dużym szarym
papierze i na koniec przyklejaj kwiatki z motylami (obrazki z podpisami, w moim
zamyśle dzieci miały powiesić ta grupową pracę w sali, tak aby przez kilka dni mogły
patrzeć na poznane słownictwo)
catch a bug game - hit wśród dzieci, zasady opisane są w linku
https://www.fullofideas.pl/2014/06/catch-bug-game/
poniżej link do druku
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B02XbDg_ElTHcU0wdW9NWVVjTk0
Myślę że śmiało możecie w domu wprowadzić Państwo prawdziwy szklany słoik, naklejajac
wewnątrz tasme dwustronna aby przyczepić robaczki - myślę że się spodoba
Przy okazji poznawania robaczków, można powtórzyć piosenkę o kolorach
https://www.youtube.com/watch?v=mUWvv3n42og
o liczeniu
https://www.youtube.com/watcch?v=9ir_l7qTiZ4&t=4s
a gdyby któregoś dnia padał deszcz - przeganiamy go magiczną piosenką - śpiewamy
głośno bo wtedy szybko ucieka ;)
https://www.youtube.com/watch?v=c3v0rJqyCTM
Słownictwo wielkanocne
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B02XbDg_ElTHX1Y5UGVTeXMyQ0E
Młodszym dzieciom polecę zabawę magic blanket do wprowadzania słownictwa, starszaki
też lubią z tym że zachwytu nad umiejętnością czarowania juz nie ma ;)
● potrzebujemy jakąś chuste/szal/apaszke która nie prześwituje.
● Rozkładamy 4 obrazki obok siebie w kwadrat
● powtarzamy nazwy obrazków
● zakrywamy je chusta
● wymawiamy zaklecie “abrakadabra, abrakadabra, abrakadabra, one, two, three, what
is missing? (w tym czasie jedna ręką chwytamy przez chuste jeden obrazek i jest on
tym prawdziwie zaczarowanym) dzieci podają po angielski nazwe tego co zaginęło
● gramy od poczatku
Czarować możemy każdą częścią ciała (ręce/nogi,palce,uszy,nos) w przypadku tej zabawy
możemy zaśpiewać z dziećmi o częściach ciała którymi możemy czarować, np:
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
przy okazji kilka kart do pokolorowania w nawiązaniu do części ciała
https://supersimple.com/downloads/one-little-finger-coloring-pages.pdf
Piosenka o króliczku wielkanocnym https://www.youtube.com/watch?v=wcb2MSSlpFI
propozycja inscenizacji piosenki ;)
have you seen - przykładamy ręce - lornetki do oczu i szukamy królika
easter bunny - dłonie nad głowę, udają królicze uszy
ho ho ho - dłonie przykładamy do ust i razem głośno wołamy królika
She's nice and fluffy….- d
 łonie nad głowę, udają królicze uszy
She brings us chocolate eggs and honey - udajemy że jemy
Hop, hop, hop, goes the Easter Bunny - hop hop hop razem skaczemy :)

piosenka na pożegnanie:
https://www.youtube.com/watch?v=UQfvAlmr5g0
Ważne:
Najmłodsze grupy - skupiamy sie na osłuchiwaniu i poznawaniu słownictwa. In starsza grupa (
bierzemy pod uwagę indywidualne predyspozycje!) tym wymagamy więcej, powtarzamy,
samodzielnie nazywamy)

