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Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

 Rozpoznaje i nazywa różne rodzaje pogody 

 Rozumie i poprawnie reaguje na struktury ‘What’s the weather like?’  

 Śpiewa  i ilustruje ruchem piosenkę 

 Target vocabulary: cold, sunny, rainy, foggy, windy, stormy, hot,cloudy 

 

1.Drukujemy plik https://esl-kids.com/pdf/weather/large-weather-words.pdf   i 

wycinamy wzdłuż linii. Rodzic wyciąga jedną z kart obrazkowych i pyta : What’s the 

weather like? (Jaka jest pogoda?) Gdy dziecko poprawnie odgadnie pogodę w 

języku polskim, mówimy Very good. It’s sunny/cold etc. (Bardzo dobrze. Jest 

słoneczni, zimno itd.) (W przypadku problemów z wymową można jej odsłuchać na 

stronie www.diki.com , po wpisaniu słowa obok pojawi się ikonka głośnika).  

2. Wcześniej wydrukowane fiszki rozkładamy po różnych miejscach w pokoju.  Rodzic 

głośno krzyczy ‘Its sunny/ rainy/ etc.’ Zadaniem dziecka jest jak najszybsze 

odnalezienie danej fiszki i powrót na swoje miejsce. Warto do zabawy zachęcić 

pozostałych członków rodziny, osoba, która zdobędzie najwięcej fiszek wygrywa.  

3. Słuchamy piosenki ‘How is the weather?’ 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=55s .Wspólnie śpiewamy, 

utrwalając słówka. 

How's the weather?  

How's the weather?  

How's the weather today?  

 

Is it sunny?  

Is it rainy?  

Is it cloudy?  

Is it snowy?  

How's the weather today?  

 

 

https://esl-kids.com/pdf/weather/large-weather-words.pdf
http://www.diki.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=55s
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Let's look outside.  

How's the weather?  

Is it sunny today?  

 

Let's look outside.  

How's the weather? 

 Is it rainy today? 

 

 Let's look outside.  

How's the weather?  

Is it cloudy today?  

 

Let's look outside. 

 Is it snowy today?  

 

How's the weather?  

How's the weather? 

 How's the weather today?  

 

Is it sunny?  

Is it rainy?  

Is it cloudy?  

Is it snowy?  

How's the weather today? 

 

4. Gra ”Basketball weather’. Do zabawy potrzebujemy kosza/ wiaderka oraz kartki 

papieru lub małej piłki. Warto zachęcić pozostałych członków rodziny do zabawy. 

Wszystkie fiszki kładziemy razem, tak aby gracz nie widział co znajduje się z przodu. 

Każdy z graczy na zmianę losuje jedną z kart. Jeśli odgadnie poprawnie może rzucić 

piłką do kosza. Za każdą trafioną i odpowiedź i każdy celny rzut gracz otrzymuje 

punkt. Gracz z największą ilością punktów wygrywa.   

 

5. Drukujemy plik Załącznik 1. Zadaniem dziecka jest prawidłowo uzupełnienie i 

wybranie prawidłowej odpowiedzi.  

 

Opracowała 

Mgr Aneta Szymańska 
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Załącznik 1 


