
 

Drodzy Rodzice! 

Oto kolejne propozycje zabaw wprowadzające i utrwalające słownictwo. 

 
Zabawa pierwsza. 

 

Poznajemy i utrwalamy nazwy kolorów oraz nazwy przedmiotów. 

słownictwo: kolory, ołówek, długopis, kredka ,gumka. 

/ colors: yellow, purple, red, green, blue, purple. 

items: pencil, crayon, pen / 

„Where is ….?” - Rozłóż w różnych miejscach w pokoju kartki w różnych kolorach  . Poproś 

dziecko, aby zapamiętało  miejsce gdzie leżą poszczególne rysunki 

 

 „I am thinking of ...” - Rozłóż na podłodze przedmioty: kredka, długopis, ołówek, gumka. 

Następnie opisz wybrany przedmiot bez podawania jego nazwy np. I am thinking of some object. 

It's purple. What is it? 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tJCt_fq32RM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tJCt_fq32RM 

 

 

Zabawa druga. 

 

słownictwo: kolory 

 

„Głuchy telefon” - Poproś, aby rodzina usiadła w kręgu. Szeptem podaj dziecku słowo lub 

wyrażenie, np. Touch your tummy. Jego zadaniem będzie powtórzenie tego, co usłyszało kolejnej 

osobie siedzącej obok. Ostatnia osoba głośno wypowiada hasło. 

 

 Nauka piosenki - „ Put up your hand  if you like blue,blue” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

 

 Dzieci poznają kolory tęczy. TĘCZA (czyli po angielsku RAINBOW). Red, orange, yellow, 

green, blue, indigo and violet.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIaEcXNnMPQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tJCt_fq32RM
https://www.youtube.com/watch?v=tJCt_fq32RM
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M


 

Zabawa trzecia. 

 

słownictwo:  liczebniki 1-10 

 

Rozłóż 10 kart z liczebnikami od 1 do 10 po kolei. Poproś dziecko o wskazanie i nazwanie 

liczebnika. One,two... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA&feature=emb_rel_pause 

 

 

 

 

Zabawa czwarta. 

 

Słownictwo: pory roku 

 

 Przygotowanie zabawy do utrwalenia liczebników i kolorów -  „What's missing?”/Czego 

brakuje?/ 

Rozłóż karty . Zachęć dziecko, aby określiło, co przedstawiają poszczególne obrazki. Poleć, aby 

zakryło oczy : Cover your eyes i schowaj jedną kartę. Następnie poproś, open your eyes i zapytaj 

What's missing? 

 

 

Naucz dziecko piosenki i zaśpiewaj z nim- Spring is here 

https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU 

 

Narysuj  na kartce drzewo latem , jesienią ,zimą i wiosną.  / tree in summer, autumn, winter and 

spring./ 

Zapytaj dziecko What is this?  Dziecko: Summer itd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DR3iCoD4fTY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsO-LuKmPCs 

 

 

Zabawa piąta 

 

 

Powtórz   z dzieckiem wielkanocną piosenkę  wskazując na kolory 

 

Easter colours 

 

 

Pink and white, pale yellow, 

Pale green, deep purple, 

Pink and whit, green and yellow, 

These are the colours of Easter. 

 

Pink and white Easter bunny. 

Green and yellow Easter basket. 

Deep purple,shiny ribbon. 

These are the colours of Easter. 

https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU
https://www.youtube.com/watch?v=fsO-LuKmPCs


 

Pink and white Easter bunny. 

Green and yellow Easter basket. 

Pink and purple Easter eggs. 

These are the colours of Easter. 

 

 

 

Song- Here comes the Easter Bunny - 

 

https://www.superkid.pl/angielskie-piosenki-dla-dzieci-6 

 

Here comes the Easter Bunny 

My friend, the Easter Bunny 

Here comes the Easter Bunny 

Hopping along, singing a bunny song. 

 

 I love the Easter bunny. 

My friend, the Easter Bunny 

There goes the Easter Bunny, 

Hop, hop, hopping along. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ej5REo8i0E 

 

 

Zabawa szósta. 

 

W poprzednim materiale pojawiło się słownictwo dotyczące transportu 

słownictwo: bus, car, wheels. Możemy je utrwalić . 

 

Narysuj i wytnij autobus . 

Powiedz dziecku: Make a bus. Colour the bus red. Cut out the parts of the bus and glue them on the 

bus. 

Nauka piosenki - „The wheels on the bus” 

https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo 

https://www.youtube.com/watch?v=8R-HoQ1OcQM 

 

 

słownictwo: bike, tractor, way 

 

Zabawa: „Moving game.”- Włóż do torby  samochód, autobus, rower. Powiedz do dziecka. What's 

in your bag”.  Dziecko: Car, bus, bike. What colour is the car?” Blue 

 

 

Song- The wheels  on the bus 

 

The wheels  on the bus 

Go round and round 

Round and round 

Round and round 

The wheels  on the bus 

Go round and round 

https://www.youtube.com/watch?v=8ej5REo8i0E
https://www.youtube.com/watch?v=8R-HoQ1OcQM


All day long. 

 

The driver on the bus 

Turns right and left 

Right and left 

Right and left 

The driver on the bus 

Turns right and left 

All day long 

 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/6422/cwiczenie-slowek-angielskich-odsz 

 

Song - This is the way   Zaśpiewaj piosenkę z dzieckiem ilustrując ją gestami 

 

This is the way I walk to school 

Walk to school, walk to school 

This is the way Iwalk to school 

Every Monday morning 

 

  

This is the way I say hello 

Say hello, say hello 

This is the way I say hello 

Every Tuesday morning. 

 

 Wyliczanka: Tick Tock     

 

Tick tock 

Says the clock 

At eight o'clock 

Quick get up 

 

 Tick tock 

Says the clock 

At nine o'clock 

 

 

                                                      Pozdrawiam i życzę miłej zabawy-Krystyna Kozłowska-lektor 

języka angielskiego. 


