
Witam wszystkich ☺ 
 

Przypominamy poznane słownictwo - zabawki  

Toys - zabawki 

a doll – lalka 

a robot – robot 

a car –samochód 

a ball – piłka 

a train –pociąg 

a teddy  bear – pluszowy miś 

Kilka zabaw językowych utrwalających nazwy zabawek. 

Przygotujcie karty obrazkowe lub zabawki. 

1. Rodzic chowa w pudełku rzecz lub ilustrację związaną z określonym tematem (dzisiaj zabawki) i pyta: 

What have I got in my box? Dziecko zgaduje, co może być w pudełku. Jeśli zgadnie rodzic wyjmuje 

daną rzecz czy ilustrację. Zabawę można zmodyfikować. Rodzic chowa w pudełku przedmiot o 

wyraźnym kształcie. Dziecko wkłada rączkę do pudełka i nie podglądając próbuje zgadnąć, co jest w 

środku. 

2. Wydaj dziecku następujące polecenia: Jump (podskocz),  Turn around (obróć się), Close your eyes 

(zamknij oczy). Kiedy dziecko stanie z zamkniętymi oczami, wręcz mu dowolny przedmiot i poproś, 

aby odgadło jego kolor. Jeżeli uda mu się w trzech próbach, dostaje punkt. Zamieńcie się rolami. Gra 

trwa dotąd, aż jedna osoba uzyska trzy punkty. 

3. Można również wykorzystać dobrze już znaną zabawę „ What’s missing?”. Rozkładamy na dywanie 

karty obrazkowe/zabawki. Poproś dziecko, aby zamknęło oczy „Close your eyes” i zabierz jeden 

przedmiot. Następnie prosimy dziecko, aby otworzyło oczy „Open your eyes” i odgadło jakiej 

zabawki brakuje. 

4. Wykorzystajcie także  zabawę „Point to the cat” oraz „ Whispering”. 

Point to the cat – rozstawcie zabawki/karty w różnych miejscach. Wydawaj polecenia: Point to the 

doll/Touch the robot. Dziecko szuka odpowiedniej zabawki. 

Whispeering – dziecko wybiera w sekrecie jedną zabawkę i mówi bezgłośnie jej nazwę, wyraźnie 

ruszając ustami. Spróbuj odgadnąć słowo z ruchu warg. Możemy zamienić się rolami ☺ 

5. Teddy Bear Rhyme –Wypowiadamy tekst wierszyka jednocześnie wykonując masażyk na ręce dziecka.  

Round and round the garden, like a Teddy Bear. 

(wykonujemy koła na dłoni dziecka) 

One step, two step 

(wykonujemy “kroki” palcami na dłoni dziecka) 

Tickle you under there! 

(łaskoczemy dziecko) 

Posłuchajcie piosenki  „ My Teddy Bear”,  utrwalając przy okazji części ciała. 

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8 

Pozdrawiam Was serdecznie ☺ 

Pani Ewelina 

 



                                   

 

                           

 

                    


