
 

Zabawa z języka angielskiego dla trzylatków i czterolatków (Żabki, Kropelki) 

  

„Five Fat Sausages”- Nauka rymowanki. Wprowadzenie liczb od 1 do 5 w języku obcym.  

Dzisiaj policzymy od 1 do 5 w języku angielskim. Będziemy liczyć kiełbaski, które smażą się 

na patelni. 

Słowa, które poznamy: 

- fat (tłusty) 

- sausages (kiełbaski) 

- a pan (patelnia) 

 

Tekst rymowanki: 

Five fat sausages frying in a pan 

All of a sudden one went bang 

Four fat sausages frying in a pan 

All of a sudden one went bang 

Three fat sausages frying in a pan 

All of a sudden one went bang 

Two fat sausages frying in a pan 

All of a sudden one went bang 

One fat sausage frying in a pan 

All of a sudden it went bang 

 

Link do rymowanki: 

https://youtu.be/gu3uKL3IVhs?t=2 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gu3uKL3IVhs?t=2


 

„Catch and say” 

Rodzic rzuca maskotkę lub piłkę do dziecka, wypowiadając liczbę od 1 do 5 w języku 

angielskim. Dziecko powtarza liczbę w języku obcym i podrzuca maskotkę lub piłkę tyle razy 

jaka została wypowiedziana liczba. Zabawę powtarzamy, aż będą wypowiedziane wszystkie 

liczby od 1 do 5 w języku obcym.  

Słowa, które powtarzamy: 

1 (one) 

2 (two) 

3 (three) 

4 (four) 

5 (five) 

 

 

Zabawa z języka angielskiego dla pięciolatków i sześciolatków 

(Słoneczka, Biedronki, Motylki) 

 

„1,2,3 Buckle My Shoe”-Nauka rymowanki. Utrwalenie liczenia od 1 do 10 w języku 

angielskim.  Dzisiaj nauczymy się rymowanki, która pozwali Wam Dzieci przypomnieć sobie 

liczby od 1 do 10 jak i nauczyć się nowych zwrotów. 

Tekst rymowanki: 

One, two, buckle my shoe. Three, four shut the door and five six 

pick up sticks, seven, eight now lay them straight. Nine, ten a big 

fat hen, sounds pretty good, let’s do it again singing... 

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. “ Everybody clap.” 

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. 

 

 

Link do rymowanki: 

https://youtu.be/Otf4_UEvnQ8?t=17 

https://youtu.be/Otf4_UEvnQ8?t=17


 

„Don’t catch” 

Rodzic ustala z dzieckiem „parzący” wyraz, po którym nie wolno złapać piłki. Tym wyrazem 

musi być to liczba od 1 do 10 w języku obcym. Na zmianę Rodzic z dzieckiem rzucają sobie 

piłkę,  za każdym razem mówiąc wyraz z wybranej kategorii- czyli w naszym przypadku będą 

to liczby. Kiedy ktoś złapie piłkę rzuconą na „parzący” wyraz (np. four), zaczynamy zabawę 

od początku.  

Słowa: 

- 1(one) 

- 2 (two) 

- 3 (three) 

- 4 (four) 

- 5 (five) 

- 6 (six) 

- 7 (seven) 

- 8 (eight) 

- 9 (nine) 

- 10 (ten) 


