ANIMALS ON THE FARM 
ZWIERZĘTA W GOSPODARSTWIE

	PIOSENKA „OLD MAC DONALD HAD A FARM”
Przygotowane materiały (rysunki 1 – 10) można sobie wydrukować i przy piosence wspólnie pokazywać z dzieckiem o jakim zwierzątku śpiewamy. Link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
	ZABAWA SIMON SAYS

Simon says: you are cows!. Dzieci naśladują krowe: muuu, muuu. Simon says: You are dogs! Dzieci naśladują pieska: woof, woof, itd.
	BYSTRE OCZKO 

        Rozkładamy karty ze zwierzątkami (Rysunki 1-10) na podłodze i prosimy dziecko aby zamknęło oczka na chwilę (Close your eyes), w tym czasie zabieramy jedna kartę, dziecko otwiera oczka a my pytamy czego brakuje? (What is missing ?). Dziecko stara się odpowiedzieć w języku angielskim – np. horse – jeśli jest to poprawna odpowiedź mówimy „Yes, very good”. Jeśli dziecko się pomyli mówimy „No, try again” i mobilizujemy do dalszej zabawy.
	DOMINO 
Przygotowaną stronę ze zwierzątkami „domino” (rysunek 11) drukujemy kilka krotnie, a następnie wycinamy w różny sposób, tak aby zawsze dwa zwierzątka były koło siebie ale w różnym ułożeniu np. krowa z kaczką, krowa z kozą. Gdy mamy przygotowane już kilkanaście takich kart zaczynamy zabawę. Rozdajemy po równo wszystkie karty domino i w kolejności każdy dokłada po jednej karcie. Ten kto jako pierwszy pozbędzie się wszystkich kart wygrywa. 



KALAMBURY 
Naśladowanie odgłosów zwierząt. Odwracamy wszystkie karty obrazkiem do podłogi. Dzieci na zmianę losują jedną kartę i prezentują (naśladując odgłosy i sposób poruszania się zwierzątka) pozostali starają się odgadnąć o jakie zwierzę chodzi. 
	Po zabawie można wydrukować dziecku kartę pracy. Dziecko koloruje zwierzątka, a następnie wycina. Można z klocków zbudować małą zagrodę i pobawić się farme trenując poznane słówka.  
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Rysunek 2 SHEEP
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Rysunek 3  PIG
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Rysunek 4 ROOSTER
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Rysunek 5 CAT
file_8.png

file_9.wmf


Rysunek 6 DOG
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Rysunek 7  COW
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Rysunek 8  HEN
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Rysunek 9 DUCK
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Rysunek 10 GOAT
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Rysunek 11  DOMINO
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Karta pracy 1
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