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przedstawia pomysły na zabawy rodziców z dziećmi
Powodzenia!



Gry z obrazkami
Do zabawy można wykorzystać 
obrazki - link do obrazków 
znajdziesz na końcu.



“What is missing? Czego brakuje?
Na stole rozkładamy karty lub 
przedmioty. Dajemy dziecku 30 sekund 
na przyjrzenie się, następnie dziecko 
odwraca się a my chowamy jedną lub 
kilka kart/przedmiotów. Dziecko musi 
odgadnąć czego brakuje – liczą się tylko 
przedmioty nazwane po angielsku! 
Zamieniamy się rolami :)



1 wersja
Rozkładamy zestaw obrazków oraz 
zestaw kart wyrazowych na 
podłodze lub stole tak, aby nie 
widać było, co przedstawiają. Po 
kolei każdy z graczy odkrywa po 
jednej karcie z każdego zestawu i 
nazywa przedstawione na nich 
przedmioty oraz głośno czyta 
napisane wyrazy. Jeśli karty są 
takie same, zabiera je. Jeśli nie, 
odkłada na miejsce. Wygrywa 
osoba, która zbierze więcej par.

Memory game

2 wersja
Rozkładamy karty z obrazkami na 
stole. Po kolei bierzemy karty ale 
możemy je zatrzymać tylko jeśli 
powiemy co to jest i jakiego jest 
koloru, np.: It is a duck. It is yellow.



Guessing games - zgadywanki 

1 wersja
Ze stosu kart losujemy jedną, nie 
pokazujemy dziecku. Zadaniem 
dziecka jest odgadnąć, co to za 
rzecz, zadając pytania, np. Is it 
a pencil? (Czy to ołówek?). 
Rodzice odpowiadają Yes (Tak) 
lub No (Nie). Gdy dziecko 
odgadnie wybrany przedmiot, 
możecie zamienić się rolami. 
Jeżeli lubicie gry na rywalizację, 
możecie liczyć, za którym 
pytaniem padła prawidłowa 
odpowiedź.

2 wersja
Jedna osoba losuje spośród kart 
obrazkowych jedną i nie pokazuje 
drugiej osobie, która próbuje 
odgadnąć co jest na obrazku 
mówiąc pełnymi zdaniami: It's small. 
It's an animal. It's food. Zgadywanie 
można ograniczyć do maksymalnie 
np. 10 prób.
.



Cards war

Zagrajcie w wojnę. 
Potasujcie karty, rozdajcie je 
między sobą i połóżcie 
obrazkami do dołu. 
Wykładajcie po jednej 
karcie. Za każdym razem 
dziecko podaje nazwy obu 
obrazków. Jeżeli obrazki na 
Waszych kartach będą takie 
same, krzyczycie: Snap! 
Osoba, która pierwsza 
zawoła, zabiera parę kart.



True or false?

Jedna osoba mówi 
zdania: prawdziwe lub 

fałszywe, np. w 
odniesieniu do ilustracji 

lub pomieszczenia, a 
dziecko ocenia ich 

prawdziwość, mówiąc 
TRUE jeśli to prawda lub 

FALSE jeśli to fałsz.



GRY BEZ 
OBRAZKÓW
Zabawy w których otoczenie gra z nami



I spy ...

Zabawa polega na tym, że jedna osoba wybiera 
przedmiot w zasięgu wzroku i nie podając jego 
nazwy daje wskazówkę drugiej osobie, np. I spy 
something blue. (widzę coś niebieskiego). W 
zależności od ustaleń wskazówka może być 
jedna lub więcej – druga osoba próbuje 
odgadnąć słowo po angielsku. Można ograniczyć 
zgadywanie do maksymalnie 10 lub 20 prób.



Clothes and body 

1 wersja
Podawaj po angielsku nazwy 
ubrań. Zadaniem dziecka jest 
podać angielską nazwę części 
ciała, na którą można to ubranie 
założyć, np. czapka – head 
(głowa). Przykładowe skojarzenia: 
rękawy swetra – arms (ręce), 
rękawiczki – fingers (palce rąk), 
nogawki spodni – legs (nogi), buty 
– feet (stopy), skarpetki – toes 
(palce stóp).

2 wersja
Podawaj po angielsku nazwy części 
ciała. Zadaniem dziecka jest podać 
angielską nazwę ubrania, którą można 
na tą część ciała założyć, np. head 
(głowa) – cap (czapka).

.



Letter A

Kto wymieni najwięcej słów po 
angielsku na daną literę? 

Można ograniczyć słowa tylko 
do rzeczowników lub słów tylko 
z jednej kategorii, np. zwierząt, 

jedzenia, ubrań, etc.



Ile zapamiętasz?

Rodzic rozpoczyna zabawę zdaniem ’I like 
coffee’. Następnie dziecko uzupełnia to zdanie 
kolejnym wyrazem np. ‘I like coffee and tea’. Na 
zmianę rodzic i dziecko powtarzają wszystkie 
wyrazy i dodają nowe. Wygrywa ten, który 
zapamięta najwięcej wyrazów.



Angielskiego 
możemy uczyć się 
wszędzie!
Również w sklepie!



Funny shopping
1 wersja
Zabierając dziecko na 
zakupy możemy poprosić o 
podanie nazwy produktów 
lub podając po angielsku 
nazwy owoców i warzyw 
poprosić o podanie ich z 
półki.

2 wersja
Poproś dziecko by 
odczytywało Ci ceny 
produktów. Oczywiście 
po angielsku!



Często jeździcie samochodem? Wykorzystajcie czas na zabawę!



I can see … 

1 wersja
Jadąc samochodem 
dziecko wymienia co 
widzi przez okno: I can 
see a woman. I can see a 
boy. I can see a car. Za 
każdym razem musi 
powiedzieć I can see... 
Widzę … Wygrywa jeśli 
nazwie 10 różnych rzeczy 
bez powtarzania nazw.

3 wersja
Jadąc samochodem 
dziecko wymienia co widzi 
przez okno: I can see a 
woman. I can see a boy. I 
can see a car. Za każdym 
razem musi powiedzieć I 
can see... Tymczasem 
rodzic musi powiedzieć 
czy to prawda TRUE czy 
fałsz FALSE. Zamieniamy 
się rolami.

.

2 wersja
Jadąc samochodem 
dziecko wymienia co widzi 
przez okno plus musi 
dodać jedno zdanie o tym 
co widzi: I can see a 
woman. She is old. I can 
see a boy. He has a dog. I 
can see a car. It is blue. 
Wygrywa jeśli opowie o 10 
różnych rzeczach.

.



There is/are … Tam jest/są ...
Dziecko wymienia co widzi przez okno samochodu: 
There is a man. There are houses. There is a tree. Za 
każdym razem musi powiedzieć There is ... lub There 
are ... Wygrywa jeśli nazwie 10 różnych rzeczy bez 
powtarzania nazw. Może też wymienić więcej i 
próbować pobić swój rekord.



Place your screenshot here

Linki do obrazków:
zestaw obrazków - prezent od Cambridge English >

zwierzaki >
ubranka >

części ciała >
mebelki i rzeczy w domu>

jedzonko >

https://online.forum.kalisz.pl/wp-content/uploads/2019/02/YLE-STARTERS-flash-cards-karty.pdf
https://online.forum.kalisz.pl/wp-content/uploads/2019/02/animals-1.pdf
https://online.forum.kalisz.pl/wp-content/uploads/2019/02/clothes-cards.pdf
https://online.forum.kalisz.pl/wp-content/uploads/2019/02/body-cards.pdf
https://online.forum.kalisz.pl/wp-content/uploads/2019/02/furniture-cards.pdf
https://online.forum.kalisz.pl/wp-content/uploads/2019/02/food-cards.pdf


Dziękujemy
i powodzenia!

Jak możemy jeszcze pomóc?
Chętnie odpowiemy na każde pytanie: 
online@forum.kalisz.pl

online.forum.kalisz.pl


