
 

➡ Powtarzamy liczebniki po angielsku 
Na początku ustalamy, która cyfra jest dziś „tabu”, np. 3. Nie wolno dziś powiedzieć 
wszystkich liczb zawierające tę cyfrę, np. 3, 13, 23, 30, 31, 32,…. Uczniowie stojąc przy 
stolikach kolejno odliczają, np. od 1 do 100 pamiętając o tym, że zamiast liczb zawierających 
cyfrę 3 należy powiedzieć ‘BOOM’. Jeśli ktoś się pomyli lub zapomni, musi usiąść – odpada z 
danej rundy w grze. Zwycięzcą zostaje osoba, która stoi jako ostatnia w grupie. Warto 
pamiętać o tym aby zmieniać kolejność dzieci mówiących cyferki, np. najpierw dzieci przy 
oknie, później te z środkowego rzędu, potem z rzędu pod ścianą i znów z środka, raz zaczyna 
dziecko z przodu, raz z tyłu. Warto cały czas starać się utrzymywać ich uwagę. 
 

➡ Gimnastyka 
Wszyscy wstają. Nauczyciel wydaje komendy w języku angielskim, np.: 

Touch your nose/eyes/legs/hair/belly/arms/… 
Hands up/down/apart/together. 
Stomp your feet/clap your hands/cross your fingers. 

Warto zmieniać tempo zabawy, zaczynając wolno, stopniowo przyspieszając i znów 
zwalniając. 
Utrudnienie, które bardzo cieszy uczniów: nauczyciel wydaje komendy i wykonuje polecenia 
razem z dziećmi, jednak od czasu do czasu pokazuje ćwiczenie NIEPRAWIDŁOWO. Zadaniem 
dzieciaków jest cały czas wykonywać polecenia poprawnie. Jeśli ktoś się pomyli (zrobi tak jak 
nauczyciel) – siada i odpada z rundy. Możemy w ten sposób wyłonić zwycięzcę zabawy.   
 

➡ Super Simple Songs 
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs 

SuperSimpleSongs to piosenki dla najmłodszych – proste, rytmiczne i uczące słownictwa, 
łatwo wpadają w ucho. Można je wykorzystać tradycyjnie do śpiewania i nauki słówek. 
Można dołączyć rysowanie, proste kroki ilustrujące dane piosenki, podzielić uczniów na 
różne grupy śpiewające poszczególne części piosenek, możliwości są nieograniczone! 
 

➡ Powtarzamy słówka po angielsku 

Wybieramy kategorię słówek, które chcemy powtórzyć, np. owoce. Pierwsze dziecko, które 
zaczyna, mówi: I like fruit. I like ….    I podaje jeden owoc. Drugie i każde następne dziecko 
zaczyna mówiąc: I like fruit, I like   - powtarza słówko poprzedniej osoby/osób i dodaje swoje 
słówko – inne, tak żeby nie powtarzać tych, które zostały już wcześniej podane. Trzeba 
zachować kolejność słówek, taką w jakiej zostały podane przez uczestników zabawy. Jeśli 
ktoś się pomyli lub nie potrafi podać nowego słówka – odpada z gry. 
 

➡ Maraton słówek 
Rozdajemy dzieciom kartkę/zeszyt i ołówek lub długopis. Zapisujemy na tablicy bądź 
podajemy ustnie 1 literkę. Zadaniem uczestników zabawy jest napisać jak najwięcej 
wyrazów w języku angielskim (polskim) zaczynających się na podaną literkę. Zabawę 
kontynuujemy na przez 10 kolejnych rund zmieniając literki. Wybieramy zwycięzcę, 
który najwięcej razy wygrał w podaniu najliczniejszej grupy wyrazów dla 
poszczególnych literek. Żeby uatrakcyjnić grę, możemy wprowadzić limit czasowy, np. 1 
minuta na podanie wyrazów rozpoczynających się na poszczególne literki. 
 

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs


➡ Tor przeszkód 
Na dworze rysujemy kredą, w sali można wykleić na podłodze np. taśmą malarską. 
Dziecko musi np. przeskoczyć obunóż lub na jednej nodze, przejść prosto stopa za stopą 
po linii, przejść po spirali, itp. Warto w poszczególnych częściach toru przeszkód dodać 
stacje, na których trzeba wykonać krótkie zadania, np.: 
- stań w kole i policz po angielsku do 10, 
- podskocz: jump 5 times on your left foot - 5 razy na lewej nodze, 
- wymień 5 kolorów w języku angielskim, itp. 
Nasza kreatywność a także kreatywność dzieci nie zna granic. Tory przeszkód 
przechodzimy pojedynczo lub zachowując odpowiednie odległości. Wprowadzają one 
do naszych zabaw tak ważny i potrzebny wszystkim ruch. 
 
 


