Grupa III - PAŹDZIERNIK 2017 r.
Grupa III poznaje świat języka angielskiego z Eddie'm i jego przyjaciółmi.
„Angielski dla starszaków” wyd. WSiP

3. My friends
girl, boy, teacher
„Hello, Eddie”
– Hello, I’m Eddie.
– Hello!
– Hello!
– What’s your name?
– I’m Kate.
– Hello!
– Hello!
– What’s your name?
– I’m Tom.

4. In my classroom
one, two, three, four, five, six

5. Colours
red, yellow, brown, green, orange
„Colours”
In the red, red town
Was a red, red house.
In the red, red house
Was a red, red bed.
In the red, red bed
Was a red, red cat
And that is that.
In the yellow, yellow town...
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In the orange, orange town...
In the brown, brown town...
In the green, green town...
Piosenka jest wykorzystywana do wprowadzenia i utrwalenia nazw kolorów. Przy okazji jej
odtwarzania mogą Państwo wraz z dziećmi wskazywać odpowiednie kolory różnych przedmiotów
w domu lub gestem obrazować słowa piosenki (dzieci nauczą się ich na zajęciach w przedszkolu).

6. Autumn clothes
raincoat, umbrella, wellies

7. Weather
It’s windy, It’s raining
„It’s raining, it’s windy”
It’s raining, it’s raining, it’s raining heavily! × 3
It’s windy, it’s windy. One, two, three! × 3
Dzieci, widząc padający deszcz / wiejący wiatr, mogą mówić rymowankę razem z Państwem
i pokazywać gestami, co dzieje się za oknem.

„Story 1”
1. Eddie: It’s my birthday today!
2. Eddie: It’s raining and it’s windy, but I go to my friends.
3. N. i dzieci: Surprise! Happy birthday, Eddie!
Eddie: A cake! A present! Thank you, teacher! Thank you, boys and girls!
4. Eddie: Oh! It’s my favourite book „Winnie the Pooh”!

8. Happy birthday
Bear, birthday, cake, present
„Happy birthday”
Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
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Happy birthday, dear teddy,
Happy birthday to you!
Happy birthday jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek na świecie. Dzieci mogą ją śpiewać na przyjęciu
urodzinowym.

DODATKOWO:
„Happy Birthday to You”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=osKLrBxqkuA
„Minions Happy Birthday Song”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rR9i-Mjjsws

POLECANE FILMY I KSIĄŻKI:
„Let it fall, Maryann Cocca-Leffler”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=deSnuYqW6A8
„We’re Going on a Leaf Hunt, Steve Metzger, Miki Sakamoto”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=XwjeZtq8lkc
„Mouse’s First Fall, Lauren Thompson, Buket Erdogan”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=RA7-lv6vr4U
„Tell me... now. Colours, Madhav Chavan, Rijuta Ghate,”
LINK: http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookReader?
bookid=chatell_01060089&twoPage=false&route=simple_84_0_0_Polish
_11&size=0&fullscreen=false&pnum1=1&lang=English&ilang=Polish
„Spot’s birthday present”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ftULXzFlNl8
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Dodatkowe materiały do odsłuchania lub pobrania
pod linkiem*:
https://chomikuj.pl/angliczek34/Grupa+III/PA*c5*b9DZIERNIK+
2017
HASŁO: 34grupa3c
*(Piosenki można odsłuchać jedynie na stronie, a materiały pobrać do druku.)
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