
ANGIELSKI 09.06.2020 

Witajcie drogie Przedszkolaki! 

Zaczynamy nowy tydzień, a wraz z nim naszą zabawę z językiem angielskim. 

W zeszłym tygodniu ćwiczyliśmy słówka związane ze zmysłami. 

Myślę, że każdy z Was ma już je opanowane do perfekcji. 

W tym tygodniu natomiast wybierzemy się na piknik 

Zestaw słówek na ten tydzień: 

 

FORK (fork)- widelec 

SPOON (spun)- łyżka 

KNIFE (najf) - nóż 

PLATE (plejt) - talerz 

BOWL (boul) - miska 

CUP (kap) - kubek 

BLANKET (blenkyt)- koc 



Zabawa nr 1 „Let’s make a picnic”  

Zachęcam do zrobienia prawdziwego pikniku. Przygotujcie koc, sztućce oraz jedzenie (najlepiej owoce, 

których uczyliśmy się w poprzednich tygodniach, aby je utrwalić), następnie wspólnie z rodzicami 

wyciągajcie po kolei każdą rzecz i nazywajcie ją po angielsku. Wszystkie wypisane przedmioty mamy 

w domu, więc zadanie jest tym bardziej ułatwione, że nie potrzebujemy żadnych kart obrazkowych, bo 

wszystko mamy na miejscu. 

Zabawa nr 2 „Cutlery” –sztućce  

Możemy również użyć zabawy „What’s missing?”. Rozkładamy wszystkie sztućce lub rzeczy na 

podłodze. Kocyk wykorzystujemy do zakrywania jednej rzeczy. Dziecko musi zgadnąć, co zniknęło 

i nazwać tę rzecz po angielsku. 

Zabawa nr 3 „Memory game” 

Zabawa, którą zna każde dziecko, tyle, że bez kart. Potrzebujemy sztućców, talerzy, misek oraz 

kubków po dwie sztuki, najlepiej takich samych. Rozkładamy wszystko na podłodze lub na stole. 

Przygotowujemy tyle samo małych ściereczek kuchennych, co przedmiotów (mogą to być ręczniki, 

materiał cokolwiek, co przykryje nasze przedmioty, tak, aby nie było ich widać). Następnie 

przykrywamy nimi nasze rzeczy. Zadaniem dziecka jest odsłonić dwie ściereczki jednocześnie. Jeśli 



przedmioty są takie same, np. dwa widelce dziecko zabiera je i kładzie obok siebie, jeśli są inne 

zakrywa ponownie. Kolejno rodzic odsłania przedmioty. Zabawa trwa, aż wszystkie pary będą odkryte. 

Zabawa nr 4 „Flashcards” 

Poćwiczyliśmy już wystarczająco nasze słówka. Zajrzyj teraz poniżej do zdjęć naszych rzeczy i nazwij 

je. Zobaczymy czy Ci się uda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa nr 6 „Magic box” 

Przygotujcie karton. Wytnijcie w nim otwór w kształcie koła. Następnie włóżcie do niego wszystkie 

przedmioty z naszej listy. Dziecko wkłada rękę do otworu i poprzez dotyk zgaduje co trzyma. Gdy już 

powie, wyciąga rzecz i sprawdza czy dobrze nazwał przedmiot. 

Piosenki 

Na koniec jak zawsze mnóstwo piosenek oraz filmików, które pomagają dziecku osłuchać się 

z językiem: 

We’re Going on a Picnic! 

https://www.youtube.com/watch?v=1WNxXjSTQWo&fbclid=IwAR3SuBgl8BYDrtU5WWgpXIJnmfESA

HUxa4MqB6McJ-J4F-E059TXkTOQyPA 

Teddy Bear Picnic 

https://www.youtube.com/watch?v=YDndFOtBy-E&fbclid=IwAR2rrTbOM-

SGctsQKj1vywWyrVBfkCCRE3K6Nev6YT1ix2AkjmzAUm0uR9U 

See you soon! Goodbye! 
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