JĘZYK ANGIELSKI – FOOD

1. Dzisiejsze zajęcia są kontynuacją wtorkowej lekcji. Potrzebne nam będą obrazki z produktami z ostatnich zajęć.
2. Omów z dzieckiem w jakich kolorach są przedstawione owoce czy warzywa, np.:
Apple is red. (Jabłko jest czerwone)
Banana is yellow. (Banan jest żółty)
Zadaniem dziecka jest znaleźć przedmioty z jego otoczenia, które są w takim samym kolorze co omawiany owoc:
Find something red/green/yellow. (Znajdź coś czerwonego/zielonego/żółtego.)
3. Zabawa ruchowa.
• Wymień nazwę produktu, a dziecko musi znaleźć je wśród obrazków na dywanie.
• Wymień dwie nazwy produktów, a dziecko musi zamienić miejscami te dwa obrazki na dywanie.

4. Utrwalanie słownictwa w tematycznej zabawie ruchowej.
Rozłóż na podłodze wszystkie obrazki. Dziecko otrzymuje listę pięciu produktów spożywczych. Zadaniem jest oczywiście
zdobycie wszystkich produktów z listy.
Można urządzić wyścigi: Na sygnał uczestnicy ruszają na zakupy – kto pierwszy uzbiera wszystkie produkty ze swojej
listy – wygrywa.
Listy zakupów:

5. Utrwalenie kluczowego słownictwa w zabawie manipulacyjnej z wykorzystaniem talerzyków.
Daj dziecku talerzyk i zachęć aby karmiło misia lub lalkę kładąc na talerzyk odpowiedni produkt nazywając go: a banana,
an apple etc.
6. Utrwalanie nazw owoców.
Zadaniem dziecka jest połączenie połówek i nazwanie owocu lub warzywa.

7. Powtarzanie i utrwalanie słownictwa w zabawie manipulacyjnej z wykorzystaniem plastikowej butelki i obrazków.
Ułóż obrazki w kręgu powtarzając z dzieckiem ich nazwy po angielsku. W środku kręgu kręć butelką. Gdy butelka zatrzyma
się dziecko nazywa obrazek, który wskaże butelka. Powtórz zabawę kilka razy.

8. Powtarzanie słownictwa w zabawie ruchowej rozwijającej spostrzegawczość i refleks z wykorzystaniem latarki
i obrazków.
Umieść obrazki na podłodze powtarzając nazwy. Przyciemnij światło w pokoju zasłaniając firany lub rolety.
Kieruj światło latarki na obrazki i zachęcaj dziecko aby szybko nazywało zdjęcia. Po kilku przypomnieniach możesz
przekazać latarkę dziecku i prosić o wskazywanie światłem latarki odpowiedniego obrazka.

9. Wybierz jeden obrazek i wylep go plasteliną; grapes or carrot? Your choice!

