Hello spring! Lesson 3

Wpis do dziennika: Hello spring! - lesson 3. Podsumowanie wiosennych
lekcji, utrwalenie wprowadzanego słownictwa i rymowanek.
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:
znają i powtarzają tekst rymowanki „Hello spring!”,
znają i nazywają słowa: flower, tree, bird, bee, butterfly, potrafią
odgadnąć, gdy ktoś prezentuje je za pomocą gestów,
zauważają różnicę między brzmieniem tych słów w liczbie mnogiej
oraz w liczbie pojedynczej,
wykonują proste polecenia ruchowe, potrafią połączyć je z
wiosennym słownictwem.
znają i powtarzają tekst rymowanki "Butteflies, butterflies".
*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, dodatkowej piosenki i/lub podwójnego
zakończenia. Możesz zakończyć zajęcia rymowanką.
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Środki dydaktyczne:
torba na materiały
3 pszczółki-pacynki na palce*
karty obrazkowe przedstawiające słownictwo wiosenne:
flower, tree, bird, bee, butterfly*,
wiosenne action cards*,
wiosenne rhyme cards – karty przygotowane do rymowanki na
przywitanie wiosny*
wielkanocny koszyczek
kukiełki – motylki na szpatułkach laryngologicznych*

*Wszystkie materiały oznaczone "*" znajdziesz w zestawie "Spring Pack"
dostępnym w moim sklepie: 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!

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

Zasadnicza cześć zajęć
Powtórka wiosennego slownictwa [4 min.]
Przygotuj zestaw kart obrazkowych z wiosennym słownictwem,
pomiędzy którymi ukryjesz wybrane action cards.
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TIP: Jako ostatnią między kartami obrazkowymi możesz umieścić tę z
psem ("Wag your tail like a dog.").
Podczas zajęć pokazuj dzieciom karty obrazkowe i proś o nazywanie
tego, co widzą. Za każdym razem, gdy pośród kart ukaże się jedna z
action cards, zadaniem dzieci jest wykonanie zawartego na niej zadania.
*O tej aktywności opowiadam w nagraniu wiosennego webinaru, które
możesz obejrzeć tu: www.fullofideas.pl/webinary.
TIP: Możesz zaproponować uczniom małą rywalizację, która będzie
dodatkową motywacją do mówienia (nazywania słów) - Ty kontra
uczniowie. Za każdym razem, gdy to uczniowie nazwą to, co widzą na
karcie otrzymują punkt. Gdy któregoś ze słów nie uda im się
przypomnieć i to Ty musisz je podać - punkt dla Ciebie. Na tym etapie
(3. lekcja pracy z danym słownictwem) jest 100% szans, że to uczniowie
wygrają :).

[Opcjonalnie] Wag your tail (Super Simple Songs) – piosenka
na rozruch [3 min.]

One bird, two birds [10 min.]
Przygotuj rhyme cards, na których widnieją pojawiające się w
rymowance słowa w liczbie mnogiej - jeszcze przed zajęciami wrzuć je
do wielkanocnego koszyczka.
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Rozłóż na podłodze karty obrazkowe z kwiatkiem, drzewem, ptakiem,
pszczołą i motylem. Wyjmij koszyczek z wyrzuconymi do niego rhyme
cards. Pokaż koszyczek dzieciom i zapytaj co to. Powiedz: Yes, It’s an
Easter basket! Something is inside. What can it be? A następnie naucz
uczniów prostej rymowanki:
Easter basket, Easter basket, What’s inside?
Easter basket, Easter basket, Let’s find out!
Losuj kolejne karty z koszyka, ale nie pokazuj obrazków dzieciom.
Zamiast tego wykonuj przypasowane im na poprzednich zajęciach gesty,
np. sway like a tree. Gdy dzieci zgadną o jakie słowo chodzi, wskakuj je
na dużej karcie obrazkowej, a następnie pokazuj małą. Zwróć uwagę
dzieci na to, że pojawiają się na niej dwa drzewa. Dołóż tę kartę do
dużej karty i powiedz: „one tree, two trees.". Powtórz z kolejnymi
słowami, zachęcając wybranych uczniów do łączenia małych kart z
dużymi. Za każdym razem proś uczniów o powtarzanie "One...,
two/three...(s)".
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TIP: Na końcu, w ciągu kart leżących na podłodze, ułóż tę z motylem,
a w koszyku ukryj także przygotowane wcześniej motylki na patyczkach
laryngologicznych.
Gdy dojdziecie do ostatniej karty, tj. wszystkie wcześniejsze słowa
pojawią się na podłodze w liczbie pojedynczej i mnogiej, wskaż kartę z
motylem i zapytaj „What’s this?”. Gdy dzieci udzielą odpowiedzi, zwróć
ich uwagę na to, że to jeden motyl, a następnie wyciągnij kukiełkimotylki z koszyka. Powiedz „One butterfly. A lot of butterflies.”
Butterflies, butterflies rhyme [3 minuty]
Rozdaj każdemu dziecku po jednym motylku. Zachęć dzieci do
powtórzenia poznanej wcześniej rymowanki:
Butterflies, butterflies, turn around,
Butterflies, butterflies, touch the ground!
Butterflies, butterflies, reach the sky,
Butterflies, it's time to say Goodbye!
Goodbye flowers, Goodbye trees [5 min.]
Poproś dzieci, żeby usiadły, a następnie pożegnajcie się
parafrazując słowa wiosennej rymowanki:
Goodbye flowers, goodbye trees,
Goodbye birds and busy bees.
Goodbye sun in the sky,
Goodbye pretty butterfly!
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TIP: Wykorzystaj tę okazję do posprzątania :). Podnoś po kolei karty,
z którymi dzieci mają się żegnać. Możesz o to prosić także wybrane
dzieci. Wrzucaj je do koszyczka. Na sam koniec poproś, żeby dzieci
wrzuciły tam swoje motylki
TIP 2: Jeżeli czujesz, że tego potrzebujecie dla zachowania rytmu zajęć,
po sprzątnięciu zaśpiewajcie tradycyjną piosenkę na pożegnanie

See you!
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