Hello spring! Lesson 2

Wpis do dziennika: Hello spring! - lesson 2. Utrwalanie słownictwa oraz
rymowanek związanych z wiosną.
Czas trwania zajęć: ok. 30 minut
Grupa: dzieci w wieku przedszkolnym, proponowana grupa: 4-5-latki*
CELE OGÓLNE:
rozwijanie umiejętności językowych,
kształcenie poprawnej wymowy,
ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczniowie:
powtarzają tekst rymowanki „Hello spring!”,
znają i rozpoznają słowa: flower, tree, bird, bee, butterfly, potrafią je
zaprezentować za pomocą gestów,
powtarzają słownictwo związane z emocjami: happy, sad, angry,
scared, surprised, sleepy,
znają i odgrywają z nauczycielem wiosenne rymowanki na
przywitanie i pożegnanie.

*Ten sam scenariusz zajęć możesz wykorzystać w innej grupie wiekowej.
Jeżeli prowadzisz krótsze zajęcia lub masz wątpliwości, czy twoi uczniowie
ze wszystkim sobie poradzą, możesz zrezygnować z części aktywności,
np. z wstępnej rymowanki i/lub z zabawy z packami.
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Środki dydaktyczne:
nieprzezroczysta torba na materiały
3 pszczółki-pacynki na palce*
karty obrazkowe przedstawiające słownictwo wiosenne: flower, tree,
bird, bee, butterfly, sun*
plakat z wiosennym słownictwem (załącznik do tego scenariusza)
dwie packi na muchy w różnych kolorach bądź kształtach

kubeczki z umieszczonymi na ich spodach symbolami
przedstawiającymi emocje (załącznik do tego scenariusza)

*Wiosenne materiały znajdziesz w zestawie "Spring Pack" dostępnym w moim
sklepie na www.fullofideas.pl - sprawdź ten zestaw materiałów!
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Przebieg zajęć:
Część wstępna
Three Little Bees - rymowanka na przywitanie [3 min.]
Wyciągnij z torby i włóż na palce pacynki pszczółki. Zapytaj dzieci co to
takiego, zachęć je do policzenia pszczółek, a następnie zaprezentuj
rymowankę, która trochę uczniów rozrusza i przygotuje do dalszej
części lekcji!
Three little bees flying in the sky,
The first one said: Stand up and stretch up hight!
Three little bees flying up and down,
The second one said: Turn around and touch the ground!
Three little bees flying high and low,
The third one said: It's time to say Hello!
Nie siadajcie! To idealny moment, by włączyć piosenkę na przywitanie :)

Wybrana piosenka na przywitanie, np. Hello, can you clap your
hands? (SSS) [2 min.] – śpiew z odpowiednią gestykulacją

Zasadnicza cześć zajęć
Let's say Hello to spring! – przypomnienie wiosennej części
rymowanki [5 min.]
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Pokaż dzieciom wiosenny plakat i zapytaj, czy pamiętają wiosenne
słownictwo. Następnie recytując tekst rymowanki, wskazuj wybrane
słowa i proś uczniów, by to oni je wypowiadali, w razie potrzeby
z Twoją pomocą:
Hello flowers, hello trees.
Hello birds and busy bees!
Hello pretty butterfly,
Hello sun in the sky!
Sway like a tree! – prosta zabawa ruchowa [4 min.]
Poproś uczniów, żeby wstali. Na podłodze, przed nimi, rozłóż karty
obrazkowe. Nazywaj słowa na kartach, a uczniów poproś o powtarzanie.
Następnie do każdego z nich dopasuj wybrany gest, mówiąc:
Flower – Stand still! [Stań na baczność] Stand still like a flower!
Tree – Sway! [Unieś ręce do góry i kołysz się na boki] Sway like a tree!
Bird – Tweet! [ Ćwierkaj jak ptaszek] Tweet like a bird!
Bee – Buzz! [Zabzycz jak pszczoła] Buzz like a bee!

Drużynowa rywalizacja [7 min.]
Przygotuj dwie packi na muchy, a następnie podziel uczniów na
drużyny. Unieś jedną z pacek do góry, wskaż drużynę i powiedz:
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"You are Team Butterfly". Następnie powtórz to samo z drugą packą,
wskazując drugą grupkę uczniów - "You are Team Frog"*. Wypowiadaj
polecenia z poprzedniej aktywności, np. "Sway like a tree!", a następnie
unoś jedną z pacek do góry. Zadaniem dzieci z danej drużyny będzie
wykonanie odpowiedniego gestu.
*Jeżeli masz packi w dwóch różnych kolorach, po prostu nazwij drużyny
nazwami danych kolorów, np. Blue Team i Green Team.
TIP: Jest bardzo duża szansa, że na początku dzieci będą potrzebowały
twojego wsparcia. Zarówno przy wykonywaniu poleceń, [Możesz nie
tylko wykonywać je razem z nimi, ale też podchodzić do wybranych kart
obrazkowych leżących na podłodze.] jak przy wskazywaniu która
drużyna ma reagować. Będzie zdecydowanie łatwiej, gdy grupę
podzielisz na pół względem tego, po której Twojej stroni stoją dzieci.
Np. część dzieci stojąca po prawej zostaje drużyną motylka - Team
Butterfly (packę z motylem trzymaj w lewej ręce!), a część stojąca po
lewej to drużyna żabki - Team Frog (packę z żabką trzymaj w prawej
ręce).

Budujemy wieżę [7 min.]
Poproś uczniów, by usiedli w kole. Zbierz karty obrazkowe oraz dołóż
do nich karty z motylem i słońcem Wyciągnij kubeczki. Rozdaj
uczniom naprzemiennie kubeczek (denkiem do dołu tak, by nie było
widać obrazka przedstawiającego emocję) i kartę (obrazkiem do dołu).
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*Jeżeli uczniów jest dużo (> 12),
rożłóż kubeczki i karty
naprzemiennie obok siebie,
na środku dywanu – pamiętaj,
żeby zacząć od kubeczka.

Poproś uczniów o odsłanianinie kolejno kubeczków i kart, nazywanie
tego, co się na nich znajduje i ustawianie wieży – karta na kubeczek, na
to kubeczek, na to karta itd. Zwróć uwagę uczniów na połączenia, jakie
powstają, np. happy bee, angry butterfly itd. Pytaj uczniów, jak wygląda
happy bee - niech ją zaprezentują! Powtarzajcie to samo z kolejnymi
słowami :).
TIP: Jeżeli będziesz chciał(a) przeprowadzić tę zabawę ze starszymi
uczniami, możecie za każdym razem dokładając kolejne kubeczki i karta
powtarzać powstałe połączenia, poczynając od samego dołu. Czy uda
się wszystko zapamiętać?

Zakończenie
Butterflies, butterflies – rymowanka na zakończenie [2 min.]
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