Klub Podróżnika
Zaczarowana lekcja w Europie – Wielka Brytania

Cele operacyjne
Uczeń-Poznaje ciekawostki historyczne i geograficzne o Wielkiej Brytanii
-Odczytuje mapę
-Poznaje zwroty obcojęzyczne
-Wykonuje i ozdabia koronę królewska
-Uczestniczy w zabawach ruchowych _” Wyprawa do Londynu „ i „ Spotkanie z Królowa”
Środki dydaktyczne ora inne materiały
Mapa polityczna Europy, pytania o Wielkiej Bryrtanii,
Kartki papieru, kredki, kleje, kolorowe papiery, pisaki, koraliki cekiny, nożyczki, zszywacz
program multimedialny „ Młody Europejczyk”( zawiera on informacje o krajach UE w 9
kategoriach- słynni ludzie, kulinaria, kultura regionalna, sztuka, podstawowe zwroty,
ciekawostki, tradycje świąteczne, piękne i niezwykłe miejsca)

Przebieg zajęć
Powitanie i wprowadzenie w tematykę dzisiejszych zajęć
Dzieci chodzą po Sali i witają się pozdrowieniami w języku angielskim, które znają. Następnie
siadają w kręgu. Nauczyciel odczytuje list od królowej z Anglii, który zaprasza nas do swojego
kraju.

Wielokrotnie słyszałam o Waszym kraju. Wiem, że mieszkacie w pięknym i zabytkowym mieście, w którym kiedyś
mieszkali królowie waszego kraju. Chciałbym zaprosić Was do mojej ojczyzny. Odwiedźcie mnie w moim pałacu.
Zapewniam was, że będą na was czekać liczne niespodzianki
Pozdrawiam Królowa Elżbieta II

Zabawa ruchowa
Wyprawa do Londynu
Uczniowie wybierają środek lokomocji, jakim udadzą się do Londynu. Będzie to samolot i
właśnie nim odbędzie się podróż. Uzgadniają, jaką role odgrywać będą poszczególne dzieci.
Pilot, nawigator, 2 stewardesy, pracownik ruchu naziemnego, oraz pasażerowie. Wszyscy
naśladują ruchy zgodnie z przydzielona im rolą i wyruszamy w podróż. Można urozmaicić
zabawę zmieniając środki komunikacji np.; autokar, statek, prom…itp.
Praca z mapa
Dzieci z pomocą nauczyciela wskazują na mapie wyspy- kraj Wielka Brytanię, rzeką Tamizą
krainy geograficzne- Anglia, Szkocja, Irlandia, Walia
Praca z programem Młody Europejczyk
Po umownym dotarciu do miejsca nauczyciel i dzieci pracują z programem poznaj różne
informacje o wielkiej Brytanii np. ciekawostki, sztuka, kultura itp.
Wielka Brytania to przede wszystkim świat języka angielskiego, który jest najpopularniejszym
językiem na świecie. I tak dzieci w WB maja świetnie, bonie musza uczyć się języka obcego,
by porozumieć się w każdy prawie miejscu na świecie. Tak wiec dzieci w nie maja po prostu
lekcji z języka obcego, jeśli już jest to jest to język francuski.
My ćwiczyć j. angielski możemy wykorzystać proste wierszyki dla najmłodszych np.;
Hey Diddle Diddle, the Cat and the Fiddle - nursery rhymes and baby songs - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rbhF943skmI
W wielkiej Brytanii dzieci zaczynają naukę już w wieku pięciu lat i lekcja trwa tam 60 minut.
Przynajmniej raz w roku urządza się w szkole dzień otwarty- dla lokalnej społeczności, na
których są zbierane fundusze n a cele charytatywne bądź Ż na cele szkoły. Np. poprzez
sprzedaż pomidorów na szkolnym straganie. Takim pomidorem można potem trenować
celność rzucając w jakiegoś nauczyciela. Oczywiście cała zabawa odbywa się za zgodą „
Obrzucanego”

W Anglii jest dużo szkół prywatnych. Nazwa „ Public” oznacza, że jest to szkoła prywatna,
gdzie należy płacić czesne. Nazywano je publiczne, ponieważ były one pierwszymi, do
których uczniowie przyjeżdżali ze wszystkich stron Anglii. A nie tylko z sąsiedztwa
Natomiast szkoły państwowe, do których uczęszczać może każdy nazywane są sate.
Wielka Brytania jest ojczyzną dwóch sympatycznych misiów
Kubusia Puchatka oraz Misia Paddingtona
Flaga Wielkiej Brytanii - tworzą nakładające się na siebie krzyże- biały na niebieskim tle –
krzyż Św. Andrzeja patrona Szkocji, oraz dwa czerwone na białym tle – jeden Św. Grzegorza
patrona Anglii i drugi Św. Patryka patrona Irlandii. Jedynie czerwony smok z flagi walijskiej
nie jest reprezentowany, Ato, dlatego, że Walia od dawna jest zjednoczona z Anglia
Wykonywanie korony
Dzieci z bloku technicznego wykonują koronę królewska i ozdabiają ją według własnego
pomysłu
Zabawa ruchowa
Spotkanie z królową
Wskazana osoba siada na Tronie i zachowuje się jak prawdziwa królowa. Pozostali uczniowie
ustawiają się w dwuszeregu. Zadaniem każdej pary jest wymyślenie kroku paradnego oraz
ukłonu, który prezentują „ Jej Wysokości”
Po zabawie można przeprowadzić wywiad z królowa na temat jej kraju, zabytków i
ważniejszych obiektów. Wcześniej przygotowane pytania przez nauczyciela, uczniowie
losują. Gdy królowa pomyli się zostaje zmieniona zasiada na tronie osoba, która zadawala
pytanie.
Zakończenie zajęć
dzieci żegnają się ze sobą używając pożegnania w języku angielskim – Bay, Bay

