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„Shark in the Dark” to 3. z serii książek autorstwa Nicka Sharratta.

Całą serię cechuje rytmiczny, wpadający w ucho tekst oraz zabawna
fabuła. „Shark in the park”, „Shark in the park on a Windy Day” oraz
“Shark in the dark” to super propozycje na rozpoczęcie
booktellingowej przygody!

W zeszłym roku pojawiła się też 4. część – „Oh, no! Shark in the snow!”
I tym sposobem możesz zaprosić dzieci do zabawy z rekinem w tle o
każdej porze roku (z „Shark in the park” wiosną, „Shark in the Dark” –
latem, „Shark in the park on a windy day” - jesienią i zimą z „Oh no!
Shark in the snow!”).

Ponieważ przed nami najgorętsza z pór roku, dziś skupimy się na
„Shark in the Dark”.

W ten utwór bardzo łatwo możesz zaangażować swoje dziecko lub
uczniów. Oto kilka propozycji aktywności, które możesz
zaproponować, jeżeli zdecydujesz się na zabawę z tą książką.

PRZED CZYTANIEM

Wprowadź słowa: sky (niebo nocą), Moon, left, right.
Mogą Ci się do tego przydać obrazki, np. ciemne niebo z gwiazdami
(tu możesz wykorzystać też zdjęcie, co polecam. Darmowe stocki 
są pełne zdjęć, które możesz pobrać, np. TUTAJ), księżyc w pełni
(TUTAJ) oraz dwie strzałki w różnych kolorach (na kolejnych
stronach).

https://pixabay.com/pl/photos/droga-mleczna-gwiazdy-nocne-niebo-2695569/
https://pixabay.com/pl/photos/ksi%c4%99%c5%bcyc-pe%c5%82nia-ksi%c4%99%c5%bcyca-niebo-1859616
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Zapewne nie będziesz mieć większego problemu z wprowadzeniem, 
a nawet zobrazowaniem słów sky (wykonaj ręką gest wskazujący na
to, co znajduje się nad głową) oraz Moon (za pomocą dwóch palców
wskazujących nakreśl w powietrzu symbol koła), tak zapewne może
być nieco ciężej z kierunkami. 

Dlatego tutaj przydatne będą kolory! Ustal który z nich
przyporządkujesz któremu kierunkowi i już się tego trzymaj. 

Umieść strzałki przed dziećmi tak, by wskazywały lewą i prawą stronę.
 
TIP: Dzieci nie muszą znać kierunków w języku polskim, by zaczęły
kojarzyć te słowa w języku angielskim. Zadbaj o to, by kojarzyły je z
prawidłowymi stronami. Pamiętaj, że nauczyciel zazwyczaj siedzi
naprzeciwko dzieci. Musisz zatem posłużyć się lustrzanym odbiciem.
Gdy będziesz wymawiać słowo LEFT, skręcaj głowę, kieruj palec itp. W
PRAWO, a gdy RIGHT – W LEWO! :)

Kiedy już przećwiczycie te słowa, kartę/ zdjęcie przedstawiające niebo
umieść np. na jakiejś szafce lub na ścianie ponad głowami uczniów,
nieco wyżej – „dołóż” księżyc. Strzałki możesz zastąpić kolorowymi
kropkami – w takich samych kolorach, jak te przypisane wcześniej
danym kierunkom. Na ścianie po lewej stronie uczniów umieść np.
niebieską, po prawej – czerwoną. 







Look here!

Look here!
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Przedstaw bohatera opowiadania. Powiedz „This is Timothy Pope.
Look what he has.” Jeżeli Twoi uczniowie nie znają jeszcze tego
słowa, zachęć ich do powtórzenia: „Telescope, telescope,
telescope.” I zaprezentowania tego słowa z pomocą gestów. 
Zacznij prezentację opowiadania i wskazuj na miejsca, w których
pojawiły się wcześniej pokazywane dzieciom słowa (sky, Moon
etc.). Zachęć ich, by odgrywali patrzenie przez lunetę w
odpowiednie miejsca. 
W momencie, w którym w książce Timothy widzi rekina, możesz z
początku nieco uprościć tekst i czytać: „And this is what he sees.
AAA, there’s a shark in the dark!” (W książce tekst jest nieco
bardziej rozbudowany, nie musisz czytać całości.)
Zanim przewrócisz stronę i dzieci zobaczą co faktycznie zobaczył
Timothy, zapytaj „Is it a shark?” Jeżeli Twoi uczniowie znają już
serię tych opowiadań, z pewnością znają ten koncept. Jeżeli nie,
możesz sama nakierować ich na właściwą odpowiedzieć „Naaah, 
I don’t think so. What ca nit be? Let’s see” i przewróć stronę.

PODCZAS CZYTANIA:

PO CZYTANIU

Przećwiczcie słowa, które pojawiły się w opowiadaniu. Możesz do
tego wykorzystać załączone karty obrazkowe 😊. Jeżeli dla Twoich
uczniów to całkiem nowe słowa, pamiętaj o przedrylowaniu każdego z
nich.
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Beware of the shark!

Rozłóż karty na podłodze. Pokaż dzieciom rekina i powiedz: „AAA, 
it’s a shark!”. Następnie ustal z nimi, że rekin jest kartą funkcyjną – 
za każdym razem, gdy go zobaczą, muszą... uciekać*. Obróć 
wszystkie karty obrazkami do dołu i pozwól wybranym dzieciom
odkrywać losowe karty. Zadaniem jest nazywanie słów, które się
pojawią. Jeżeli dla Twoich uczniów te słowa to nowość, róbcie to
wspólnie. Na widok rekina, dzieci wstają i uciekają. 

*TIP: Żeby dzieci nie biegały bez celu po sali, dodatkowo ustal 
z uczniami, co należy zrobić, by być bezpiecznym. Na przykład
dotknąć ściany/ czegoś w kolorze niebieskim itp. Jeżeli masz
ograniczone miejsce w sali, dzieci nie muszą uciekać. Możecie 
ustalić np. że na widok rekina, wstają i stają na jednej nodze :).
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