
 

Zabawa z językiem obcym dla trzylatków i czterolatków  

 

Wtorek 21.04 

Rodzic rozkłada karty obrazkowe na dywanie przedstawiające różne rodzaje pogody. (zał.1). 

Wskazuje kolejno obrazki i nazywa je. Następnie prosi, aby dziecko nazywało obrazki. Później 

rodzic odwraca obrazkami do dywanu. Wskazuje je w tej samej kolejności co poprzednio i 

prosi, aby dziecko nazywało przedstawione na nich rodzaje pogody. Po każdej odpowiedzi 

odwracamy karty i sprawdzamy czy dziecko miało rację.  

 

Słowa:  

- sunny (słonecznie)  

- cloudy (pochmurno)  

- rainy (deszczowo)  

- windy (wietrznie) 

 

 

Czwartek 23.04.2020r. 

Drodzy Rodzice do naszej zabawy będzie potrzebna ulubiona piosenka waszego dziecka oraz  

karty obrazkowe (zał.1) 

Dziecko porusza się swobodnie po dywanie w rytm słuchanej muzyki. Kiedy muzyka cichnie 

Rodzic wybiera jedną z czterech kart i podnosi do góry. Zadaniem dziecka jest podanie nazwy 

pogody w języku angielskim, która znajduje się na obrazku. Czynność powtarzamy kilka 

razy. 

 

Słowa:  

- sunny (słonecznie)  

- cloudy (pochmurno)  

- rainy (deszczowo)  

- windy (wietrznie 

 



 

Zabawa z językiem obcym dla pięciolatków i sześciolatków  
 

Wtorek  21.04.2020r. 

„What’s the weather like?”- zabawa ruchowa. Udzielanie odpowiedzi w języku angielskim. 

Do tej zabawy potrzebne są dwie osoby. Zadanie pierwszej osoby jest zadanie pytania w języku 

angielskim: „What’s the weather like?”. Na tak zadane pytanie druga osoba pokazuje 

odpowiedź gestem np. rozkładanie parasolki. Osoba zadająca pytanie zgaduje wtedy rodzaj 

pogody i udziela odpowiedzi w języku angielskim. Następnie następuje zamiana ról. 

Słownictwo użyte w trakcie zabawy: 

-What’s the weather like? (Jaka jest pogoda?) 

- It’s sunny. (Słonecznie) 

- It’s raining. (Pada deszcz.) 

- It’s snowing. (Pada śnieg.) 

- It’s windy. (Wieje wiatr.) 

 

 

Czwartek 23.04.2020r. 

„Weather-Bingo”.-Przypomnienie nazw rodzajów pogody. 

 

Dziecko kładzie przed sobą obrazkami do góry wydrukowane karty obrazkowe (zał. 2). Rodzic 

mówi znane dziecku zwroty określające rodzaje pogody. Jeśli dziecko usłyszy, ze zwrot który 

rodzic wypowiedział  odpowiada którejś z kart, odwraca te kartę do dołu. Jeśli dziecko odwróci 

wszystkie karty to woła „Bingo”.  

 


