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 Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

 Potrafi nazwać zabawki 

 Rozumie i wykonuje proste polecenia 

 Potrafi rozpoznać i nazwać kolory oraz liczby 

 Potrafi nazwać i rozróżnić części ciała  

 Rozumie i poprawnie reaguje na struktury: "What's this?", "What color is this?" 

 Target vocabulary: toy, teddy bear, doll, blocks, robot, book, ball,  

1.  Wspólnie z dzieckiem szukamy w domu następujących przedmiotów: miś, lalka, 

klocki, robot, książka, piłka. Zabawki rozkładamy na dywanie i prosimy dziecko aby 

wybrało jedną z zabawek. Rodzic nazywa zabawkę wyraźnie mówiąc ‘This is a teddy 

bear. Repeat, please. (To jest miś. Powtórz.) etc. 

Teddy bear – miś  

Doll – lalka 

Blocks – klocki 

Robot – robot  

Book – Książka 

Ball – piłka  

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

po wpisaniu słowa obok pojawi się ikonka głośnika). 

2. Gra - Hide and seek. Prosimy dziecko, aby zamknęło oczy lub wyszło do 

innego pokoju. W tym czasie chowamy wszystkie zabawki, które leżały na 

dywanie. Wołamy dziecko słowami ‘Come in (wejdź).’ Zadaniem dziecka jest 

odnalezienie wszystkich 6 zabawek w jak najszybszym czasie. Gdy dziecko 

http://www.diki.com/
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odnajdzie zabawkę rodzic mówi ‘Very good. This is a teddy bear (Bardzo 

dobrze, to miś’). I odkłada zabawkę na dywan. 

3. Wszystkie zabawki układamy na środku dywanu. W tle puszczamy piosenkę 

Toy Song link: https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI. Dziecko maszeruje 

dookoła dywanu w rytm muzyki. Rodzic zatrzymuje piosenkę i mówi ‘Touch 

the ball (dotknij piłki) etc.’ Zadaniem dziecka jest jak najszybsze dotknięcie 

danej zabawki. Piosenkę zatrzymujemy tyle razy ile mamy zabawek.  

4. Piosenka My Teddy Bear link: https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8. 

Dziecko śpiewa piosenkę, wspólnie z misiem wskazuje na dane części ciała 

(oczy, uszy, nos, itd. ) 
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