
Wszelkie materiały są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, 

przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora 
jest zabronione. 

 

   

 

 

 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

 Potrafi nazwać części garderoby 

 Rozumie i poprawnie reaguje na struktury "Wha is it? What colour is it?  

 Śpiewa  i ilustruje ruchem piosenkę 

 Target vocabulary: dress, scarf, hat, jacket, shoes, pyjamas, coat, skirt 

 

1. Wspólnie z dzieckiem szukamy w domu  następujących części garderoby: DRESS 

(sukienka), SCARF (szalik),  HAT (czapka), JACKET (kurtka), SHOES(buty), PYJAMAS 

(piżama), COAT (płaszcz), SKIRT (spódnica) (ważne, aby wszystkie przedmioty miały 

rożną fakturę). Przedmioty rozkładamy na dywanie, rodzic podnosi pojedynczo 

każdy z przedmiotów i mówi ‘This is a (dress etc.)’, i podaje go dziecku. Zadaniem 

dziecka jest wyraźne powtórzenie danej nazwy przedmiotu i odłożenie go na dywan.  

(W przypadku problemów z wymową można jej odsłuchać na stronie www.diki.com , 

po wpisaniu słowa obok pojawi się ikonka głośnika).  

2. Przygotowujemy opaskę lub chustkę, którą wiążemy dziecku na oczach, tak aby 

nic nie widziało. Wszystkie ubrania wkładamy do worka lub pudełka. Dziecko 

pojedynczo wyciąga ubrania z worka i na podstawie dotyku próbuje odgadnąć 

jakie ubranie trzyma w ręku.  

3. Gra ‘What is missing?’. Prosimy dziecko aby zamknęło oczy, po czym chowamy 

jeden z rozłożonych na dywanie przedmiotów. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie 

jakiego przedmiotu brakuje. Możemy zgadywać i chować przedmioty na zmianę z 

dzieckiem.  

4. Słuchamy piosenkę ‘Put on your shoes’ link:  https://www.youtube.com/watch?v=-

jBfb33_KHU . Wspólnie z dzieckiem śpiewamy piosenkę, nąśladując przy tym ruchy 

chłopca z video. 
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5. Praca plastyczna. Drukujemy plik „Get dressed” link: 

https://supersimple.com/downloads/caities-classroom-worksheet-get-dressed.pdf . 

Zadaniem dziecka dokładne wycięcie i odpowiednie przyklejenie poszczególnych 

części garderoby.  
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