pobierz prezenty

Scenariusze zajęć
>> znajdziesz na
kolejnych
stronach

Piosenka
Jingle Bells
Action Song

Historyjka
Little Angel's Wings

Rap
Christmas
Opposites

Aby przejść do materiałów, kliknij na wybrany element

Toys Guessing Game

Little Angel
Song

Bajaniowe Patenty na Święta

Aby przejść do materiałów, kliknij na wybrany element

Christmas&Winter Playlists

Songs, stories, cartoons, presentations, crafts and activities

Aby przejść do materiałów, kliknij na wybrany element

Christmas 1

Karty obrazkowe, aktywności, ciepły eko-śnieg

Christmas 2

Songs, stories, cartoons, presentations, crafts and activities

Aby przejść do materiałów, kliknij na wybrany element

Bajaniowe patenty na Święta. Scenariusze zajęć

Lesson 1: Hello, Christmas time!
Presentation.
1. Hello!
●

Przywitaj się z dziećmi świątecznie: śpiewając piosenkę (melodia Jingle

Bells) lub rapując wierszyk na powitanie:
Hello, elves, hello elves!
Hello Christmas time!
Merry Christmas, ho, ho,ho!
Merry Christmas to you all!
2. Multisensory intro: Christmas smells like...
●

Skrop watę olejkiem o zapachu zimy, jodły, świerku, lub
piernikowym.

●

Rozłóż watę w różnych miejscach sali.

●

Gdy rozpoczniesz zajęcia, poproś dzieci, by zamknęły oczy i
powiedziały, z czym kojarzy im się zapach wypełniający salę.

3. Let’s find the snow.
●

Dzieci szukają ‘śniegu’ w sali.

4. Snowflakes on the heads and noses.
●

Poproś dzieci, by umieszczały watę (snowflakes) na różnych częściach
ciała: P
 ut the snowflakes on your noses!

5. Small and big snowflakes.
●

Zachęć dzieci do zrobienia małych i dużych kuleczek z waty.

●

Ćwiczcie podnoszenie ich na zmianę: Pick up the small snowflakes! Pick

up the big snowflakes!
6. Wprowadź słownictwo za pomocą kart obrazkowych:
●

powtarzajcie nazwy zmieniając modulację głosu,

●

rytmizujcie,

●

ilustrujcie obrazki ruchem i gestem.

*Sprawdź, jak można wprowadzać słownictwo z pomocą Bajaniowych kart w
nagraniu Bajaniowego webinaru tutaj - klik!
B. Practice.

1

Bajaniowe patenty na Święta. Scenariusze zajęć

7. Pick up your snowflakes!
●

Dzieci podnoszą watę, gdy zobaczą wyznaczony obrazek: Pick up your

snowflakes when you see the angel (the elf)!
8. Christmas opposites rap. / Christmas action song.
●

Odtwórz rap lub piosenkę - dzieci ruszają się do muzyki ilustrując treść
ruchem.

C. Production.
9. Little angel’s wings are soft.
●

Rozdaj dzieciom kopie karty Angel (znajdziesz ją w Bajaniowych kartach
do druku).

●

Dzieci przyklejają watę do skrzydeł aniołka, śpiewając na melodię

Twinkle, Twinkle Little Star:
Little Angel has got wings.
Little Angel, one, two, three.
The wings are soft, soft, soft, soft.
Just like snow, snow, snow, snow.
Little Angel has got wings.
Little Angel, one, two, three.
10. Bye!
●

Pożegnaj się z dziećmi świątecznie: śpiewając piosenkę (melodia Jingle

Bells) lub rapując wierszyk:
Goodbye, elves, goodbye elves!
Time to say bye-bye.
Merry Christmas, ho, ho,ho!
Merry Christmas to you all!

Lesson 2: Little Angel’s Wings Story Rhyme
Presentation.
1. Hello!
●

Przywitaj się z dziećmi świątecznie: śpiewając piosenkę (melodia Jingle

Bells) lub rapując wierszyk na powitanie:
Hello, elves, hello elves!
Hello Christmas time!
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Merry Christmas, ho, ho,ho!
Merry Christmas to you all!
2. What’s in the gift box?
●

Wytnij w karcie obrazkowej z prezentem dwa otwory i schowaj za nimi
karty.

●

Po przypomnieniu słownictwa, dzieci próbują odgadnąć, co znajduje się
w pudełku na prezenty: W
 hat’s in the gift box? Is it an angel (a reindeer)?

*Możesz przygotować sensoryczne karty obrazkowe i/lub wyrazowe - przykład,
jak wykonać takie karty znajduje się w nagraniu Bajaniowego webinaru - klik!
3. Christmas opposites rap. / Christmas action song.
●

Odtwórz rap lub piosenkę - dzieci ruszają się do muzyki ilustrując treść
ruchem.

4. Let’s be angels!
●

Udawaj, że czarujesz i zamieniasz dzieci w różne świąteczne stworzenia:

You are angels (reindeer / Santas / elves / Christmas trees).
●
●

Dzieci starają się jak najszybciej wykonać różne aktywności (np. te z
Bajaniowej piosenki lub rapu).

Gdy zawołasz Freeze!, dzieci zastygają nieruchomo (możesz użyć różdżki
‘do zamrażania’).

B. Practice.
5. Little Angel’s Wings Story - klik!
●

Przed czytaniem historyjki ukryj skrzydła aniołków - wycięte z
zalaminowanych kart (dostępnych w Bajaniowym sklepie tutaj - klik!) lub
- chusteczki higieniczne, które będą udawały te skrzydła.

●

Przeczytaj z dziećmi historyjkę o aniołku.

●

Podczas słuchania historyjki i oglądania obrazków, dzieci wykonują
wszystkie czynności, które w rymowance wykonuje aniołek (na siedząco
lub stojąco, jeśli potrafią się skupić).

6. Find the wings!
●

Dzieci szukają skrzydełek w sali.

7. Little Angel’s Wings - TPR activity.
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●

Kiedy już znajdą skrzydełka, zamieniają się w aniołki z rymowanki i
wykonują wszystkie czynności raz jeszcze - tym razem poruszając się
swobodnie po sali.

*8. Give the Angel his wings back.
●

Możesz zalaminować aniołki i nakleić na nie dwustronne rzepy, by dzieci
mogły odgrywać historyjkę za pomocą prawdziwych sylwetek - kukiełek.

●

Instrukcje, jak to zrobić, znajdziesz w nagraniu Bajaniowego webinaru klik!

9. Angels up the Christmas tree.
●

Możesz przygotować choinkę (zalaminowaną lub z filcu), do której
przykleisz dwustronne rzepy - na koniec pracy z historyjką o aniołku
dzieci mogą przyczepić swoje aniołki do drzewka.

●

Możesz także położyć kartę obrazkową z choinką na dywanie i zaprosić
dzieci do umieszczania na niej aniołków: Now, all the angels fly down

and sit on the Christmas tree. They are now going to sleep - nite, nite,
angels! We must be quiet now.
C. Production.
10. My Christmas tree - aromatic craft.
●

Przygotuj dla dzieci po jednej konturowej choince (znajdziesz taką w
Bajaniowych materiałach do druku - klik!)

●

Dzieci tworzą własne drzewka - najlepiej aromatyczne - wykorzystując:
○

zapachową ciastolinę (kilka kropli olejku zapachowego umieść w
ciastolinie),

○
●

skropione aromatem ścinki o różnych fakturach.

Podczas tworzenia choinek zachęć dzieci do opowiadania, jakich
kolorów i faktur użyją w swojej pracy: Tell me about your tree. What

colour is it? What does it feel like? Is it soft?
11. Bye!
●

Pożegnaj się z dziećmi świątecznie: śpiewając piosenkę (melodia Jingle

Bells) lub rapując wierszyk:
Goodbye, elves, goodbye elves!
Time to say bye-bye.
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Merry Christmas, ho, ho,ho!
Merry Christmas to you all!

Lesson 3: Santa’s beard
A. Presentation.
1. (Sensory) Flashcards ring a bell.
●

Powtórz z dziećmi słownictwo używając dowolnego zestawu kart
obrazkowych (np. tych - klik!, czy też tych - klik!).

●

Daj każdemu dziecku po jednym dzwoneczku (w nagraniu webinaru
można zobaczyć tę aktywność - klik! ) i poproś, by dzwoniły tylko wtedy,
gdy zobaczą właściwą kartę: Ring your bells when you see Santa Claus!

●

*Jeśli nie masz dzwoneczków, poproś dzieci, by klaskały, podskakiwały,
albo wykonywały inną czynność lub gest.

2. Santa’s bag.
●

Przed zajęciami przygotuj nieprzezroczysty worek (np. poszewkę na
poduszkę) i ukryj w nim zabawki.

●

Zachęć dzieci do badania worka i zgadywania, co może się w nim
ukrywać: Listen!... Touch!... Look!... What’s there in Santa’s bag?

3. Zagraj w zgadywankę online: Christmas Guess - klik!
B. Practice.

4. *Christmas opposites rap. / Christmas action song.
●

Odtwórz rap lub piosenkę - dzieci ruszają się do muzyki ilustrując treść
ruchem.

5. Santa Claus can’t find his beard.
●

Przed zajęciami przyklej kawałek miękkiego materiały udającego brodę
do jednej z kart obrazkowych (np. taśmą klejącą lub samoprzylepnym
rzepem dwustronnym).

●

Pokaż dzieciom kartę obrazkową przedstawiającą św. Mikołaja z
‘dziurawą brodą’ (zobacz jak go przygotować w Bajaniowym webinarze:
klik!).

●

Powiedz dzieciom, że pomożecie poszukać Mikołajowej brody.

C. Production.
6. Has the reindeer got Santa’s beard?
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●

Pokazuj kolejne karty i pytaj dzieci, czy postać przedstawiona na
obrazku ma Mikołajową brodę: H
 as the angel got Santa’s beard?

●

Zachęcaj dzieci, by odpowiadały głośno i pełnym zdaniem: Yes he has! /

No, he hasn’t!
●

Gdy broda się odnajdzie, umieść ją na karcie z Mikołajem.

7. Christmas hide and seek.
●

Ukryj brodę Mikołaja lub poproś jedno z dzieci, by ukryło ją gdzieś w
sali.

●

Zachęć dzieci, by szukały brody - osoba, która ją odnajdzie, może
schować ją ponownie.

8. *Story time.
●

Powiedz dzieciom, że św. Mikołaj chce posłuchać bajki.

●

Przypomnij dzieciom historyjkę o aniołku - Little Angel’s Wings.

●

Zachęcaj dzieci do ilustrowania jej ruchem.

9. Santa’s beard.
●
●

Przygotuj dla dzieci po jednym konturowym wizerunku Mikołaja z brodą
(znajdziesz taki w Bajaniowych materiałach do druku - klik!)
Dzieci uzupełniają brodę Mikołaja wykorzystując:
○

zapachową ciastolinę (kilka kropli olejku zapachowego umieść w
ciastolinie),

○
●

skropione aromatem chusteczki lub kawałki waty.

Zachęć dzieci do nazywania części twarzy Mikołaja.

10. Bye!
●

Pożegnaj się z dziećmi świątecznie: śpiewając piosenkę (melodia Jingle

Bells) lub rapując wierszyk:
Goodbye, elves, goodbye elves!
Time to say bye-bye.
Merry Christmas, ho, ho,ho!
Merry Christmas to you all!
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Lesson 4: Christmas Day, hooray!
A. Presentation.
1. Powtórz słownictwo wykorzystując jeden ze sprawdzonych Bajaniowych
patentów, np. Snowballs against flashcards - klik!
2. *Christmas opposites rap. / Christmas action song.
●

Odtwórz rap lub piosenkę - dzieci ruszają się do muzyki ilustrując treść
ruchem.

B. Practice.
3. Decorate the Christmas tree.
●

Dzieci dekorują wspólnie kontur choinki narysowany na dużym papierze
pakowym / filcową choinkę z elementami na rzepy / własne drzewka
skopiowane z karty (karty z konturowym lub kolorowym drzewkiem
znajdziesz w Bajaniowych materiałach tu - klik!, i tu - klik!).

4. Bake biscuits/cookies for Santa.
●

Dzieci przygotowują dla św. Mikołaja ciasteczka z ciastoliny / masy
solnej.

5. *Listen to the Christmas Story: Little Angel’s Wings.

6. Go to sleep (sleep / wake up activity): is Santa here?
●

Dzieci kładą się spać w oczekiwaniu na św. Mikołaja.

●

Zadzwoń dzwoneczkiem, by je obudzić.

Zobacz, jak wygląda ta zabawa na Angielskim Bajaniu: Bajaniowe Patenty klik!
C. Production.
7. What’s there in Santa’s sack?
●

Przed zajęciami umieść w nieprzezroczystym worku drobne upominki
lub łakocie.

●

Powiedz dzieciom, że św. Mikołaj w podziękowaniu za ciasteczka zostawił
dla nich upominki i pozwól każdemu Młodemu Poliglocie wyjąć po
jednym z Mikołajowego worka!

8. Bye!
●

Pożegnaj się z dziećmi świątecznie: śpiewając piosenkę (melodia Jingle

Bells) lub rapując wierszyk:
Goodbye, elves, goodbye elves!
Time to say bye-bye.

Merry Christmas, ho, ho,ho!
Merry Christmas to you al
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