Czego nauczyliśmy się w lutym?
Zachęcam
cam do powtarzania razem z dziećmi
dzie
w domu!
+ – dodatkowe słówka, które poznały dzieci z grupy starszej

princess /prɪnˈses/ - księżniczka

king /kɪŋ/ - król +

castle /ˈkɑːsl/ - zamek

queen /kwiːn/ - królowa +

dragon /ˈdræɡən/ - smok

water /ˈwɔːtə/ - woda +

knight /naɪt/ - rycerz

fire /faɪə/ - ogień +

fairy /ˈfɛərɪ/ - wróżka

sword /sɔːd/ - miecz +

wizard /ˈwɪzəd/ - czarodziej

shield /ʃiːld/ - tarcza +

OUR SONG (NASZA PIOSENKA):
I'm a knight, as you can see (Jestem rycerzem, jak możesz zobaczyć)
I have a sword and shield on me (Mam miecz i tarczę)
Look at my castle, it's made of stone (Popatrz na mój zamek, jest zrobiony z kamienia)
kamienia
I live in England and it's my home (Mieszkam w Anglii i to test mój dom)
But something’’s missing (Ale czegoś brakuje)
What could it be?
be (Co to może być?)
I could draw it. There we go (Mogę to narysować. Proszę bardzo)
I'm a dragon (Jestem smokiem)
I'm a dragon, as you can see (Jestem smokiem, jak możesz zobaczyć)
zo
I have wings and tail on me (Mam skrzydła i ogon)
Look at my mouth, I breathe fire (Popatrz na moje usta, zionę ogniem)
I burn castles and I never get tired (Palę zamki i nigdy się nie męczę)
But something’’s missing
What could it be
I could draw it. There we go
A bucket of water (Wiadro z wodą)
I'm a knight, as you can see (Jestem ryczerzem, jak możesz zobaczyć)
I have a bucket
ucket of water with me (Mam wiadro z wodą)
Mr.dragon, leave me alone (Panie smoku, zostaw mnie w spokoju)
I splash your fire and protect my home (Zgaszę twój ogień i ochronię mój dom)
Piosenka dostępna:

http://www.youtube.com/watch?v=QlzZgQFvJDE
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