
Zabawy utrwalające poznane słownictwo: 

*Zabawa ‘’What’s missing? – co zniknęło? bardzo pomaga w ćwiczeniu słówek. Rysujemy 
przedmioty, które aktualnie przerabiamy, powtarzamy na głos, prosimy by dziecko zamknęło oczy 
a potem zabieramy jeden obrazek, prosząc by dziecko odgadło ‘’what’s missing?’’. Na koniec 
można odwrócić wszystkie obrazki i poprosić dziecko aby przypomniało po kolei co kryje się pod 
odwróconymi kartkami. 

*Odszukiwanie różnych przedmiotów w domu - polecenie: Touch a ... table (chair, window, 
dollitd.). - Dotknij .. np. stół. W ten sposób ćwiczymy rozumienie słów  po angielsku. 
 
*Rysowanie poznawanych przedmioty i zabawa w What's missing? - Co zniknęło ?- czyli 
zabieramy jeden z obrazków a dzieci po angielsku odgadują jaki przedmiot zniknął. 

*Przypomnienie kolorów - "What colour is the … ?" - jakiego koloru jest jakiś przedmiot, który 
poznajemy. 

*Odszukiwanie kształtów w otoczeniu dziecka  "Find a circle" - dzieci wyszukują przedmioty w 

domu zawierające dany kształt. 

 

*Rysowanie palcem na plecach dziecka kształt do odgadnięcia 

 

*Zabawa w Memory - wykonanie podwójnych obrazków z danym przedmiotem .Dziecko próbuje 

odnaleźć pary obrazków odwróconych pustą stroną na wierzchu. 

*„Chinese whisper” czyli głuchy telefon. Dziecko lub inna osoba wybiera słowa po angielsku do 
przekazania na ucho a ostatnia osoba mówi głośno co usłyszała. 

*Piszemy na jednej kartce YES (tak) a na drugiej NO (nie). Pokazujemy różne przedmioty. Jeśli 
powiemy poprawną nazwę dziecko staje na obrazku YES (ew jeśli umieścimy kartki w różnych 
miejscach pokoju dziecko może pobiegać) . Jeśli złą , dziecko musi odnaleźć kartkę NO. 

*Do zabawy można wykorzystać kolorowanki „bingo’’ze strony anglomaniacy.pl (np.Furniture 
bingo) .Można wyciąć obrazki, odwrócić i poprosić dziecko by odkrywało obrazki, nazywając 
przedmioty po angielsku. 

 *Jako zabawę ćwiczącą nowe słowa można podawać dziecku nazwę pomieszczenia, prosząc by 
pokazało ruchem co robi się w danym pomieszczeniu. A potem odwrotnie -   Rodzic pokazuje 
czynności a dziecko nazywa pomieszczenie. 

 *Ścieżki z rysunków przedstawiających poznawane słowa. Przeskakując przez dany przedmiot 
trzeba na głos powiedzieć po angielsku co to jest. 

*Zabawa „What’s in the bag?” – Co jest w torbie? – Umieszczamy przedmioty (owoce, warzywa 
czy przybory szkolne) w woreczku czy torebce papierowej, zawiązujemy oczy dziecku i prosimy 
by wyciągnęło jeden przedmiot i spróbowało odgadnąć po angielsku co trzyma w ręce. 

*Możemy rozłożyć narysowane przedmioty na podłodze, włączyć muzykę a gdy ją zatrzymamy, 
mówimy po angielsku na jakim obrazku ma stanąć dziecko. 

 *Zabawa w pociąg – ruszamy w podróż po mieszkaniu zatrzymując się przy przedmiotach, 
których nazwy dzieci znają i prosimy o nazwanie „stacji”. 



*Rysujemy lub drukujemy obrazki przedstawiające dane słowa, rozkładamy przed dzieckiem. 
Zakrywamy chustą obrazki i prosimy o odtworzenie jak największej liczby nazw przedmiotów 
(zaczynamy od trzech przedmiotów, stopniowo zwiększając ich liczbę). 

 *Narysowane obrazki można pociąć na kawałki (liczba zależy od wieku dziecka)  i poprosić o 
ułożenie jak puzzli oraz odgadnięcie jaki to przedmiot. 

 *Zabawa w „Pana Zegara”. Osoba, która stanie na jednym końcu pomieszczenia pyta „What”s 
the time?”. Druga po przeciwnej stronie odpowiada, mówiąc godzinę np. Seven o’clock. Wtedy ta 
pierwsza osoba robi siedem kroków. Czyli tyle kroków jaka jest godzina. Można zamieniać się z 
dzieckiem rolami. 

 *Bierzemy pustą kartkę, wycinamy na środku kółko. Po przyłożeniu kartki do rysunku z jakimś 
przedmiotem, dziecko będzie widziało tylko jego fragment. Zadanie polega na odgadnięciu co 
ukryło się na obrazku pod kartką. 

*Dziecko stoi w dużej odległości od rodzica np. na drugim końcu pokoju. Rodzic bardzo cicho 
wypowiada w języku angielskim słowa. Dziecko musi powtórzyć jakie słowo powiedział rodzic i 
wskazać je na obrazku. 

*Opisujemy po polsku przedmiot i prosimy by dziecko zgadło nazwę po angielsku. 

*Można ukryć w pokoju obrazki ze słowami i porosić o poszukanie i przyniesienie danego 
obrazka. 

*Możemy robić z dzieckiem ‘’shopping list” czyli listę zakupów. Rysując potrzebne rzeczy do 
domu , dziecko powtarza słowa. 

*Zabawa polegająca na pokazaniu dziecku obrazka na zaledwie 1-2 s. Po tym krótkim czasie 
trzeba odgadnąć co było na obrazku. 

*Rozkładamy na dywanie obrazki. Zadanie dziecka polega na zapamiętaniu kolejności ułożenia 
rzeczy, po czym zamyka oczy, a rodzic zmienia miejscami dwa przedmioty. Dziecko musi 
odgadną, które z nich zmieniły swoje położenie. 

*Wieszamy sznurek lub skakankę na dowolnej wysokości. Na sznurku wieszamy karty obrazkowe 
(mogą to zrobić dzieci). Prosimy dziecko by przebiegło pod konkretną kartą obrazkową. Możemy 
urozmaicić zabawę, trzymając sznur i powoli obniżając jego wysokość. 

*Zabawa "Spider is coming" - Nadchodzi pająk. Dziecko biega po pokoju i na hasło Spider is 
coming zatrzymuje się nieruchomo. Jeśli się ruszy musi odgadnąć nazwę jakiegoś przedmiotu po 
angielsku.  

*Dziecko tańczy do muzyki a gdy muzyka się zatrzyma podbiega do przedmiotu podanego przez 
Rodzica. 
 
*Dziecko szuka w pokoju przedmiotów, które zna i nazywa je po angielsku. Można powtarzać to 
zadanie kilka razy w ciągu dnia lub tygodnia, zapisując liczbę słów, którą udało się odgadnąć 
dziecku. 
 
*Rysujemy na kartce wybrany przedmiot. Dziecko wychodzi z pokoju a Rodzic chowa gdzieś 
obrazek. Gdy dziecko szuka, siłą głosu informujemy czy zbliża się do miejsca ukrycia obrazka. 
Czyli dane słowo Rodzic wypowiada raz ciszej raz głośniej, w zależności gdzie znajduje się 
dziecko.  


