My country - landscapes

Vocabulary:
https://www.youtube.com/watch?v=miT5zaVhlVs

Learn Landscapes in English – basic

https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA

vocabulary - Geography - Nature

Animacje wprowadzają nazwy różnych krajobrazów (i nie tylko). Oczywiście dzieci nie
muszą zapamiętać wszystkich. Słuchając przedstawionych poniżej propozycji, mogą
próbować znaleźć jak najwięcej poznanych wyrażeń. A może oglądając książeczki,
dzieciom uda się nazwać pewne elementy krajobrazów? Powodzenia

Songs:
https://www.youtube.com/watch?v=8axv2eRnEjU
Boom dee ah dah. Boom dee ah dah.
Boom dee ah dah. Boom dee ah dah.
Boom dee ah dah. Boom dee ah dah.
Boom dee ah dah. Boom dee ah dah.
I love the mountains.
I love the rolling hills.
I love the flowers.
I love the daffodils.
I love the fireside.
When all the lights are low.
Boom-dee-a-da, ……..

I Love the Mountains – dance

I love the clouds
I love the fresh wind
I love the shiny sun
I love the singing birds
I love the rainbow
When all the rain stops
Boom-dee-a-da, ……..

https://supersimple.com/song/i-love-the-mountains/
I love the mountains –
wersja wolniejsza - dla najmłodszych

A tu prosta piosenka do słuchania, śpiewania i … biegania
Zachęcamy, aby nucić ją
z dziećmi podczas spaceru. Oczywiście w miejsce odpowiedzi (na pytanie „What do
you see?) można wstawić nie tylko słówka występujące w piosence, ale wszystko co
wokół nas widać – jak np. I see a car, I see a dog, I see a house, etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=2CQ_K9W6vEQ

What Do You See? Nature and Animals

What Do You See? What Do You See? I see the sky. I see the sun.
What Do You See? What Do You See? I see the sky. I see the sun.
What Do You See? What Do You See? I see a tree. I see a tree.
What Do You See? What Do You See? I see a rabbit. I see a rabbit.
A big rabbit! Run! Run, run, run. Run, run, run. Stop! Safe!

(a mountain; a flower)
(a river; the moon)
(a rainbow; a star)
(a fox; a bat)
(a fox? a bat?)

Poniżej prosta i przyjemna piosenka, która nie tylko utrwala nazwy wybranych
elementów krajobrazu, ale także powoduje, że dzieci intuicyjnie i naturalnie
przyswajają wyrażenia: over the mountain, across the river, through the forest, climb
up the big tree. Pełny tekst znajduje się obok teledysku.
https://supersimple.com/song/bear-went-over-the-mountain/

The bear went
over the mountain

Poniżej pokazane jest krok po kroku jak narysować z dzieckiem przykładowy
krajobraz. Oczywiście nie trzeba mieć farb – to tylko sugestia – możemy posłużyć się
zwykłymi kredkami. Nie trzeba też rozumieć – wystarczy patrzeć i naśladować. Jednak
warto podczas rysowania słuchać tego co mówią – ciekawe czy dzieciom uda się
wyłapać jakiekolwiek słówka czy wyrażenia, które znają
https://www.youtube.com/watch?v=EJPuP50_ZqM How To Paint A Beautiful Landscape

Ponieważ zbliża się święto flagi narodowej, zachęcamy do zapoznania dzieci z
poniższą piosenką. Oczywiście tak małych dzieci nie musimy uczyć nazw krajów, ich
położenia czy wyglądu flag. Ale proponuję zatrzymać nagranie gdy pojawi się polska
flaga (w trzeciej zwrotce), pokazać ją dziecku, nazwać kolory.
Przy okazji dzieci intuicyjnie przyswoją ważne wyrażenie:

Where are you from?

https://www.youtube.com/watch?v=l6A2EFkjXq4 Where Are You From? | Learn
Countries of the World

A oto propozycja zabawy z flagami. W piosence pojawia się po 6 flag na jednym
obrazku. Proponuję zatrzymać nagranie i poprosić dziecko aby pomyślało o jednej z
flag. Naszym zadaniem jest odgadnąć, którą flagę dziecko wybrało, nazywając kolory
(Is it green?, red?, yellow? etc.). Gdy już wiemy, o którą flagę chodzi, pokazujemy ją i
nazywamy kraj (Is it Canada?...). Potem role się odwracają i dziecko odgaduje, o
której fladze myśli rodzic (oczywiście dziecko tylko wskazuje odgadniętą flagę, bez
nazywania kraju). Udanej zabawy

Na koniec proponujemy dwa kolejne odcinki Peppa Pig:
https://www.youtube.com/watch?v=_-CzpRVEj9Q

Peppa Pig - Nature Trail

https://www.youtube.com/watch?v=k97pbInKt-o&t=218s Peppa Pig - The Little Boat

Karty pracy – propozycje:

1) Where do we live?
https://i.pinimg.com/originals/bf/f1/14/bff11409971cb3ef13fa96542a6a86f0.jpg
2) Landscape
https://www.woojr.com/wp-content/uploads/2017/05/cut-paste-flowerlandscape.jpg
3) Forest coloring page
https://cdn.education.com/worksheet-image/141734/forest-coloring-pagenature-preschool.png
4) Beach picture puzzle
https://cdn.education.com/worksheet-image/419575/beach-picture-puzzlecoloring-paper.gif
5) Under the sea patterns
https://i.pinimg.com/originals/7e/b7/12/7eb7120994bb0918f986df7e229cd2da.j
pg

