
Dzisiaj zaczynamy kolejny tydzień zabaw z językiem obcym. Zapraszam wszystkich do 

powtórzenia słownictwa dotyczącego różnych rodzajów pogody. Poniższe zabawy pojawią się 

na waszych grupach na Facebooku lub Messengerze w poniedziałek i w środę. Miłej zabawy! 

  

Zabawa z językiem obcym  

 dla trzylatków i czterolatków  

 

Poniedziałek 20.04.2020r. 

Do zabawy trzeba przygotować karty obrazkowe (zał.1), 4 małe piłki oraz pudełko lub kosz. 

Do tej zabawy potrzebne są dwie osoby. Rodzic pokazuje kartę obrazkową dziecku. Dziecko 

udziela odpowiedzi  w języku angielskim. Za każdą prawidłową odpowiedź, dziecko wrzuca 

piłkę do pudełka lub kosza.   

 

Słowa:  

- sunny (słonecznie)  

- cloudy (pochmurno)  

- rainy (deszczowo)  

- windy (wietrznie) 

 

 

Środa 22.04.2020r. 

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  
 

Poniedziałek 20.04.2020r. 

„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.) 

 

 

Środa 22.04.2020r. 

„Weather”- gra memory. Przypomnienie nazw rodzajów pogody. 

 

Drukujemy podwójnie obrazki przedstawiające różne rodzaje pogody (załącznik nr 2). 

Rozkładamy karty rewersem do góry. Odkrywamy dwie, jeśli są parą, zabieramy ją i 

wypowiadamy jej nazwę w języku angielskim, jeśli nie odkładamy na miejsce. Dzięki tej 

zabawie powtórzymy nazwy rodzajów pogody w języku angielskim. 

 

 


