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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 ‘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.  

3. Każdy z graczy wybiera 5 wyciętych przedmiotów i wkłada je do swojego pustego 

pudełka. Gracze wymieniają się pudełkami, każdy z nich wyciąga po jednym 

przedmiocie i opisuje(po polsku) co widzi bez podawania nazwy przedmiotu. 

Zadaniem drugiego gracza jest odgadnięcie o jakim przedmiocie jest mowa.  

4. Gra ‘What is missing?’. Wybieramy 5 dowolnych fiszek i rozkładamy je na dywanie. 

Prosimy dziecko aby zamknęło oczy, po czym chowamy jedną z rozłożonych na 
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dywanie fiszek. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie jakiego przedmiotu brakuje. 

Możemy zgadywać i chować przedmioty na zmianę z dzieckiem.  

5. Gra kalambury. Do gry warto zachęcić pozostałych członków rodziny (tak aby w 

sumie było przynajmniej 4 zawodników) . Wszystkie karty chowamy do woreczka. 

Dzielimy się na dwie grupy A oraz B. Jeden zawodnik z grupy A losuje kartę i w ciągu 

20 sekund próbuje przedstawić co się na niej znajduje (może posłużyć się gestem, 

rysowanie ale NIE MÓŻE NIC POWIEDZIEĆ!)Zadaniem drugiego gracza z jego drużyny 

jest odgadnięcie o jakim czasowniku jest mowa. Zawodnicy wymieniają się rolami. 

Drużyna z największą ilością punktów wygrywa.  

 

 


