
Lesson 2 - 02.04.21 
Body parts   
(w nawiasach zapisana jest wymowa istotnych zwrotów i wyrazów)


Niedawno poznawaliśmy na zajęciach angielskiego nazwy części ciała. 
Uczyliśmy się też piosenek takich jak Head, shoulders, knees and toes, 
One little finger i Hokey Pokey. Przesyłam dzisiaj grę, która pozwoli 
przypomnieć i zapamiętać niektóre z poznanych słów. Tą grą jest „memory”. 
W załączonym pliku pdf znajdą Państwo dwustronicową planszę. Proszę, 
jeśli jest taka możliwość, wydrukować ją dwa razy, tak aby każda karteczka 
miała parę. Potem wycinamy kartki wzdłuż przerywanej linii i składamy na 
pół, wzdłuż linii ciągłej. Złożone w ten sposób karteczki układamy 
niezadrukowaną stroną do góry, a zadaniem gracza jest odszukanie par. Za 
każdym razem, kiedy gracz odwróci kartkę, musi powiedzieć jak nazywa się 
dana część ciała: head (hed) - głowa, shoulders (szolderz) - ramiona, knees 
(niz) - kolana, toes (tołz) - palce u stóp, eyes (ajz) - oczy, ears (irz) - uszy, 
mouth (mauf) - usta, nose (nouz) - nos, arm (arm) - ręka, leg (leg) - noga.

Jeśli nie posiadają Państwo drukarki, karteczki można przygotować 
własnoręcznie. Wystarczy też, że razem z dziećmi zaśpiewacie piosenkę, do 
której przesyłam link: https://youtu.be/WX8HmogNyCY © 2006-2021 
Skyship Entertainment | All rights reserved.

Pozdrawiam i życzę dobrej zabawy!

	 Hello! (helou) - Cześć!

    How are you? (hau ar ju) - Jak się macie?

What’s the weather like? (łots de łeder lajk) - 
Jaka jest dzisiaj pogoda?

What day is it today? (łot dej iz it tudej) - 
Jaki dziś jest dzień?

1 It’s sunny. (its sani)☀ 


It’s rainy. (its rejni) 🌧 


It’s snowy. (its snołi) ❄ 


It’s cloudy. (its klaudi) ☁
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Let’s sing our song! 
Zaśpiewajmy naszą piosenkę!

https://youtu.be/32ysrBC6B6k
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3 Days of the week - Dni tygodnia:

Monday (mandej), Tuesday (tjuzdej), 
Wednesday (łenzdej), Thursday (fersdej), 
Friday (frajdej), Saturday (saturdej), 
Sunday (sandej)
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https://youtu.be/32ysrBC6B6k
https://youtu.be/WX8HmogNyCY

