
 
Kochane Przedszkolaki, Drodzy Rodzice, 

 
 

Zachęcam Was do nauki języka angielskiego w domu. 

Poniżej przedstawiam kilka propozycji gier i zabaw na 

najbliższe dni. 
 

Memory: 
 

Na pewno większość z Was posiada karty do gry Memory 

obrazkowego w domu a jeśli nie to świetną alternatywą jest 

stworzenie takich kart/obrazków samodzielnie z dzieckiem. 

Wybierzmy jedną kategorię np. liczby, zwierzątka lub kolory 

(wybierzcie kategorię, w której czujecie się pewni tak aby 

prawidłowo wymawiać dane słówko;) Podzielcie się karteczkami 

po połowie: rodzic rysuje to samo „słówko” z kategorii np. 

oboje rysujemy pieska na swoich karteczkach ;) Mając już ok. 
6-7 par rozkładamy karty obrazkiem do spodu. Istotne jest aby 

karteczki nie prześwitywały. Można w tym celu użyć grubszego 

kartonu lub tekturki. Następnie na zmianę odkrywamy karty, 

szukając par. Nie zmieniamy miejsc kart. Zapamiętujemy gdzie 

znajdują się wszystkie kolejno odkrywane karty. Zawodnik z 

największą ilością odkrytych kart wygrywa. Należy pamiętać, 

aby nazywać odkryte karty „It’s a dog. /It’s number six./ It’s 

yellow.  

 Zabawa na pewno sprawi frajdę dziecku tym bardziej jeśli 

stworzycie ją wspólnymi siłami. I jestem pewna, że wrócicie do 
niej jeszcze nie raz lub stworzycie następne;)  

  

Zachęcam do obejrzenia filmiku, w którym usłyszycie 

wiele przydatnych zwrotów: 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-

tips/memory-game 
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Przygotowywanie posiłków: 
 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-

tips/preparing-food 
 

Jeżeli Nasz Przedszkolak uwielbia spędzać czas pomagając 

w kuchni, możemy również połączyć wszystkie kuchenne 

czynności z nauką języka angielskiego. Możemy spędzić razem 

czas przygotowując obiad, deser czy przekąskę. Ważne jest aby 

wcześniej przygotować składniki i przedstawić dziecku ich 

nazwy w języku angielskim. Na załączonym filmiku mama 

przygotowuje owocowe szaszłyki. Zachęcam do obejrzenia 

filmiku i zorganizowania podobnej formy spędzania czasu. 

Możemy nazywać składniki, liczyć, określać np. ich kolor. 
Zachęcam również do używania zwrotów i słów tj. 

 

What’s this? –Co to jest? 

It’s a banana. – To jest banan. 

What colour is this? – Jakiego to jest koloru? 

It’s yellow – To jest żółte. 

Let’s count them! – Policzmy je! 

Do you like it? – Czy to lubisz? 

I like….. – ja lubię…. 
I don’t like…. – ja nie lubię… 

Let’s chop/ mix/ taste it. – Pokrój/ pomieszaj/ spróbuj. 

  

Powodzenia i smacznego ;) 

 

 

Zapraszam również do wysłuchania piosenki: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

 

Oraz do pobrania kolorowanki: 
 

https://www.clipart.email/download/417811.html 
 

 

Zachęcam do wysyłania fotorelacji na adres mailowy: 

estera_88@interia.pl ze wspólnie spędzonego czasu przy 

zabawie z językiem angielskim ;) 
 

                Estera Libiszewska 
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