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Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

 Zna słownictwo związane z wakacjami 

 Rozumie i poprawnie reaguje na struktury ‘What’s this?’ ‘I Spy with my little 

eye’  

 Target vocabulary: ball, crab, hat, hot, ice cream, sandcastle, shell, sun, 

sunflower, sunglasses, tent, umbrella 

1.Drukujemy plik https://www.anglomaniacy.pl/pdf/summerM.pdf  i wycinamy go 

wzdłuż poziomych linii. Wszystkie karty obrazkowe rozkładamy na dywanie, rodzic 

pyta dziecko ‘What’s this? (Co to jest?)’. Jeśli dziecko prawidłowo odpowie w języku 

polskim,  korygujemy jego wypowiedź mówiąc ‘Very good. It’s a hat etc.’ (W 

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

wpisaniu słowa obok pojawi się ikonka głośnika).  

2. Gra online: https://www.anglomaniacy.pl/summerPictureTest.htm . Klikając na 

poszczególną liczbę pojawia się obrazek z daną fiszką. Zadaniem dziecka jest 

odczytanie napisu i poprzez kliknięcie myszką dopasowanie go do prawidłowego 

obrazka.  

3. Gra ‘I spy with my eye’ . Drukujemy 2 razy (lub tyle ilu jest graczy) plik  

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/summerBG.pdf  .  Każdy z graczy wybiera 5 

dowolnych obrazków, upewniając się przy tym, że poprawnie zapamiętał ich nazwy 

(może to sprawdzić na fiszkach). Jeden z graczy mówi ‘I spy with my little eye 

sunglasses’ (Moje oczy wypatrują okularów). Zadaniem drugiego gracza jest jak 

najszybsze odnalezienie danego przedmiotu mówiąc A1, C3 itd. Za każdą 

prawidłową odpowiedź gracz zdobywa jeden punkt. Wygrywa ten, który zdobędzie 

najwięcej punktów.  

4. Gra Memory. Fiszki wycinamy wzdłuż linii pionowych, tak aby otrzymać 2 karty 

(obrazek i napis). Wszystkie karty mieszamy i odwracamy na drugą stronę, tak aby 

nie widzieć co się na nich znajduje. Dziecko na zmianę z rodzicem odkrywają po 

dwie karty, szukając pasującej do siebie pary. Osoba która odnajdzie najwięcej par 

wygrywa.  
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5. Drukujemy plik https://www.anglomaniacy.pl/pdf/summerPT4.pdf . Zadaniem 

dziecka jest wpisanie brakujących liter.  

6. Plik https://www.anglomaniacy.pl/pdf/summerD.pdf  wycinamy wzdłuż linii. Każdy z 

graczy dostaje taką samą ilość karteczek. Dziecko wykłada na dywan dowolną 

kartę i wspólnie z rodzicem próbuje odnaleźć dopasowaną kartę. Ten kto pierwszy 

pozbędzie się wszystkich fiszek wygrywa.  

 

Opracowała 

Mgr Aneta Szymańska 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/summerPT4.pdf
https://www.anglomaniacy.pl/pdf/summerD.pdf

