Colours

Angielski dla starszaków

Wychowanie przedszkolne

PAŹDZIERNIK
Wprowadzone we wrześniu rytuały / komendy typu: Let’s go to the tables, in one, two, three!, powinny być nadal wykorzystywane przez N. w trakcie zajęć w kolejnych miesiącach. Aby uprościć strukturę poszczególnych scenariuszy,
od października miejsca ich wykorzystania są jedynie sygnalizowane zdaniem w języku polskim, np. Dzieci siadają przy
stolikach. Z tego samego powodu punkty scenariuszy, w których N. mają powiedzieć / zaśpiewać piosenkę wraz z pokazywaniem odpowiednich gestów (jako powtórzenie już wprowadzonego utworu), są sygnalizowane jedynie przez
podanie tytułu nagrania. Wszystkie zajęcia zaczynamy i kończymy, siedząc z dziećmi w kole, chyba że w scenariuszu
zasugerowano inne rozwiązanie.

5. Colours
A

Propozycja zapisu w dzienniku

Hello song. Praca z KD – poznanie kolorów: red, yellow, brown, green, orange. Zapoznanie z piosenką Colours.
Zabawa ruchowa. Praca z tablicą obrazkową. Bye-bye song.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CD nagrania: Hello song, Bye-bye song, Colours, KD – plakat, obrazki przedstawiające kolory do powieszenia na tablicy: czerwony, żółty, brązowy, zielony, pomarańczowy

Przebieg zajęć
Dzieci siadają w kole i kładą swoje książki za plecami.

CD Hello song
Praca z KD
N. podnosi plakat do góry i pokazuje dzieciom ilustrację miasta, mówiąc:
Look! It’s a town.
In the town there’s a house.
In the house there’s a bed.
In this bed there is a cat.
And now listen!

N. otacza palcem ilustrację, wskazuje miasto.
N. otacza palcem dom, akcentuje słowo house.
N. otacza palcem łóżko, akcentuje słowo bed.
N. wskazuje palcem kota, akcentuje słowo cat.
N. pokazuje ucho.

N. włącza nagranie Colours i pokazuje poszczególne części ilustracji, o których jest mowa. Po wysłuchaniu nagrania
dzieci biorą swoje plakaty. N. prosi dzieci: Show the red town, jednocześnie pokazując ilustrację. Potem drugą ręką
podnosi kartkę z kolorem czerwonym i zachęca dzieci do powtórzenia słówka red.
N. powtarza schemat czterokrotnie, wprowadzając kolejne kolory: red, yellow, orange, brown, green. Dzieci odkładają
swoje plakaty.
N. podnosi do góry kolejno obrazki z kolorami i pyta: What colour is it? Jeśli dzieci odpowiedzą na pytanie: Green /
Red / Orange / Yellow / Brown, N. chwali je i mówi pełnym zdaniem: Very good, it’s green. Dzieci wstają. N. włącza nagranie i zachęca dzieci do wspólnego pokazywania i śpiewania piosenki.
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Zabawa ruchowa 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 / orange/ brown / green town...

N. pokazuje przed sobą prostokąt.
N. łączy nad głową czubki palców – robi daszek.
N. pokazuje przed sobą prostokąt.
N. składa dłonie i pochyla się w prawo, opierając na nich głowę.
N. pokazuje przed sobą prostokąt.
N. naśladuje głaskanie kota.
N. rozkłada ręce na boki.

Powtórzenie słownictwa
Dzieci siadają w kole na dywanie, są zwrócone do tablicy. N. przyczepia do niej obrazki ilustrujące nowe słówka:
czerwony, żółty, brązowy, zielony, pomarańczowy, i zachęca dzieci do ich powtórzenia: red, yellow, brown, green, orange, np. głośno, cicho.

CD Bye-bye song

B

Propozycja zapisu w dzienniku

Hello song. Piosenka Colours. Zabawa ruchowa. Praca plastyczna – kolorowanie rytmów. Praca z tablicą obrazkową. Bye-bye song.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CD nagrania: Hello song, Bye-bye song, Colours, KP 2

Przebieg zajęć
CD Hello song
CD Colours
N. włącza piosenkę Colours. Dzieci swobodnie przemieszczają się po sali. Kiedy N. wyłącza nagranie i następuje cisza,
zadaniem dzieci jest znaleźć w sali przedmiot w kolorze wymienionym przez N.: Show me yellow / green… N. podchodzi do wybranych dzieci, sprawdza, czy wskazały odpowiedni przedmiot i mówi: Good, it’s yellow.

Praca plastyczna KP
Dzieci siadają przy stolikach. N. pokazuje dzieciom KP i opowiada o obrazkach: In the picture there are: cats and
houses. N. wskazuje odpowiednie elementy ilustracji: a yellow cat, a brown cat... N., pokazując pierwszy rytm, zachęca
dzieci, aby nazywały obrazki razem z nim. Wskazuje również niepokolorowane ilustracje i proponuje, aby dzieci powiedziały, jaki powinny mieć kolor. N. powtarza schemat z dwoma kolejnymi rytmami.
Dzieci kolorują domy i koty zgodnie z rytmem. Następnie siadają na dywanie w kole z uzupełnionymi kartami pracy.
N. mówi: Show a green house / a red house. N. i dzieci pokazują domy na swojej uzupełnionej karcie pracy. N. pyta:
How many red houses? How many green cats? (za każdym razem liczy z dziećmi, wskazując kolejne obrazki).

Powtórzenie słownictwa
Dzieci siadają na dywanie zwrócone do tablicy. N. zachęca je do powtórzenia słówek.

CD Bye-bye song
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