JĘZYK ANGIELSKI
5,6 LATKI
1. Powitanie – Hello how are you today? 
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs
2. EMOTIONS ans FEELINGs – emocje i uczucia – powtórzenie słownictwa oraz poznanie
nowych słówek
COLD – zimny
HOT – gorący
SICK – chory

Włączamy piosenki, dziecko ogląda, słucha oraz próbuje naśladować mimiką oraz gestami
pokazane zwroty 
Emotions https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4
happy 2. sad 3. hungry 4. thirsty 5. hot 6. cold 7. tired 8. sleepy 9. surprised 10.
scared 11. excited 12. Bored

Feelings – talking flaschcards https://www.youtube.com/watch?v=dNP5BzrBiOg
How are you? https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4

3. Opowiadanie o emocjach w języku angielskim 
https://www.youtube.com/watch?v=5su1M6NdG-I
4. Utrwalanie kolorów  Potrzebujemy kolorowe kartki/kredki/klocki. Nazywamy
odpowiednimi kolorami przedmioty np.:
Red – czerwony
Blue –niebieski
Yellow – żółty
Green – zielony
Pink – różowy
Purple – fioletowy
Black – czarny
Orange – pomarańczowy
Brown – brązowy
White – biały

5. I see something blue https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
Szukamy w domu różnych kolorów 

Zabawa „WHAT’s MISSING?”
Układamy przedmioty, nazywamy ich kolory. Dziecko zamyka oczy, a rodzic, opiekun zabiera
jedną rzecz. Wydaje polecenie otwórz oczy i powiedz czego brakuje ?-Open your eyes.
What’s missing ?Dziecko próbuje odgadnąć  Zabawę powtarzamy tak, aby wszystkie kolory
zostały wymienione 

KOSTKA z EMOCJAMI 
Wspólnie z dzieckiem wykonujemy kostkę – drukujemy(rysujemy) szablon- dziecko ma za
zadanie narysować buzie z różnymi emocjami np. smutna, wesoła, przestraszona itd. wycinamy oraz sklejamy ze sobą elementy
Rzucamy kostką. Dziecko nazywa emocje, które zostały wylosowane.

3,4 LATKI
1. Powitanie https://www.youtube.com/watch?v=AdZk314eVJQ 
2. EMOTIONS and FEELINGs 
Włączamy dziecku piosenki, pokazujemy. Dziecko próbuje nazywać, powtarzać, pokazywać mimiką oraz gestami
tekst piosenki 
If you’re happy https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
clap your hands – klaśnij
stomp your feet – tupnij
turn around – kręć się
wiggle your hips – ruszaj biodrami
stretch your arms – wyciągnij ramiona do góry
pat your head – stuknij w głowę
touch your nose – dotknij nosa
point your toes – wyciągnij palce u stóp
shout Hello - krzyknij hello 
Talking flashcards https://www.youtube.com/watch?v=dNP5BzrBiOg
Pokazujemy dziecku ,2 lub więcej razy , dziecko słucha i próbuje nazywać oraz pokazywać 
Emotions Hokey 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
3. Zabawy ruchowe utrwalające słownictwo 
Clap your hands https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE
Walking walking
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
4. Utrwalanie kolorów 
https://www.youtube.com/watch?v=a9fCoDWbMRw
Zabawa „WHAT’s MISSING?”
Układamy przedmioty, nazywamy ich kolory. Dziecko zamyka oczy, a rodzic, opiekun zabiera jedną rzecz.
Wydaje polecenie otwórz oczy i powiedz czego brakuje ?-Open your eyes. What’s missing ?Dziecko
próbuje odgadnąć  Zabawę powtarzamy tak, aby wszystkie kolory zostały wymienione 
Red – czerwony
Blue – niebieski
Orange – pomarańczowy
Yellow – żółty
Pink – różowy

Green – zielony
Purple – fioletowy
I see something blue https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
Szukamy w domu kolorów 

