JĘZYK ANGIELSKI
NUMBERS
3,4 LATKI
1. Powitanie  Hello song
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

2. Warm up  Rozruch  Utrwalamy słownictwo, Dzieci słuchają piosenek i naśladują ruchy .
Walking walking https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
Head and shoulders https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
Touch your head https://www.youtube.com/watch?v=LoSu4FwFMwU

3. Wprowadzenie, utrwalanie cyfr 1-10. Dzieci oglądają , słuchają, próbują powtarzać nazwy
cyfr oraz naśladują ruchy w zależności od piosenki 

KARTY Z CYFRAMI  Można zrobić samemu, aby pokazać dziecku
https://supersimple.com/downloads/simple-numbers-1-20-flashcards.pdf

PIOSENKI
NUMBERS Penguin https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs

Counting https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
1-7 https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g
5 little monkeys https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY
5 little monkeys 2 wersja https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw
5 little ducks https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo

4. Rozkładamy na dywanie/stole karty z cyframi. Młodsze dzieci mogą zacząć liczenie w
zakresie 1-5, starsze 1-10. Pokazujemy po kolei obrazki i nazywamy wspólnie kilka
razy. Następnie rodzic pokazuje kartę a dziecko samo nazywa cyfrę.
Kolejno rodzic rozkłada karty z cyframi po kolei np. od 1-5. Dziecko zamyka oczy a
rodzic jedną kart zabiera. Zadaniem dziecka jest odgadnąć jaka cyfra zniknęła.
5. Zabawa NUMBERS
Rozkładamy karty z cyframi w domu, w rytm muzyki/klaskania/tupania dziecko biega
– RUN, jeśli muzyka ucichnie, rodzic/opiekun wypowiada nazwę cyfry np. TWO.
Dziecko ma za zadanie podbiec do karty z tą cyfrą  Zabawę powtarzamy kilka razy
6. Toys – bierzemy kilka pluszaków/lalek/ samochodów i wspólnie z dzieckiem liczymy

zabawki 

7. 3 little pigs – bajka 
https://www.youtube.com/watch?v=-gdcgnSrUvU

5, 6 LATKI
1. Powitanie  Hello how are you ?
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
2. Warm up  Piosenki na rozgrzewkę utrwalające słownictwo 
Walking walking https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
Head and shoulders https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
Touch your head https://www.youtube.com/watch?v=LoSu4FwFMwU
Roll your hands https://www.youtube.com/watch?v=EAPmy1SxDdQ
Freeze dance https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE
3. Numbers

KARTY Z CYFRAMI  Można zrobić samemu, aby pokazać dziecku
https://supersimple.com/downloads/simple-numbers-1-20-flashcards.pdf
Wprowadzenie, utrwalanie cyfr 1-20. Dzieci oglądają , słuchają, próbują powtarzać nazwy
cyfr oraz naśladują ruchy w zależności od piosenki 

1-10 https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs
1-10 https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
Counting https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
Numbers https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM
5 little ducks https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
5 little monkeys https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY
5

little monkeys 2 wersja https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw

4. Rozkładamy na dywanie/stole karty z cyframi. Pokazujemy po kolei obrazki i
nazywamy wspólnie kilka razy. Następnie rodzic pokazuje kartę a dziecko samo
nazywa cyfrę.
Kolejno rodzic rozkłada karty z cyframi po kolei np. od 1-10 Dziecko zamyka oczy a
rodzic jedną kart zabiera. Zadaniem dziecka jest odgadnąć jaka cyfra zniknęła.
5. Zabawa NUMBERS
Rozkładamy karty z cyframi w domu, w rytm muzyki/klaskania/tupania dziecko biega
– RUN, jeśli muzyka ucichnie, rodzic/opiekun wypowiada nazwę cyfry np. TWO.
Dziecko ma za zadanie podbiec do karty z tą cyfrą  Zabawę powtarzamy kilka razy
6. Toys – bierzemy kilka pluszaków/lalek/ samochodów i wspólnie z dzieckiem liczymy

zabawki 

7. 3 little pigs – bajka 
https://www.youtube.com/watch?v=-gdcgnSrUvU

