
Przygotowałam zestawienie kilku zabaw, które dzieci doskonale znają z zajęć języka 

angielskiego, część z materiałów mogą wykonać same, pod czujnym okiem rodzica. 

 

1. Zabawy ruchowe przy muzyce 

Piosenki doskonale sprawdzają się na zajęciach. Poniżej podaję kilka linków do 

piosenek,które wykorzystywałam, lub wykorzystuję na zajęciach: 

 

● piosenka na powitanie  

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M (hello, hello) 

● na rozgrzewkę 

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU (walking, walking) 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg (head, shoulders…) 

https://www.youtube.com/watch?v=yWirdnSDsV4 (the wheels on the bus) 

https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI (baby shark  - największy hit :) 

 

● zabawy paluszkowe 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ (one little finger) 

https://www.youtube.com/watch?v=1RMvYzY8gC8 (The Finger Family) 

 

Proponuję przygotować pacynki rodziny razem z dziećmi, np pokolorować i wyciąć, lub np 

przygotować je z filcu. To pacynki, które ja używam na zajęciach. 
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● piosenka na pożegnanie 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY (bye, bye, goodbye) 

 

2. Simon says 

Zabawa polega na wykonaniu przez dzieci różnych poleceń, np  “Touch your nose (dotknij 

nos)” (można wymienić różne części ciała - eye (oko), ear (ucho), leg(noga), head (głowa), 

face (twarz) ), jump (podskocz), dance (tańcz), run (biegnij), walk (idź), swim (płyń) 

 

3. Matching pairs 

Zabawa polega na tym, aby dopasować liczbę do obrazka z narysowanymi kropkami. Najlepiej 

wcześniej zadać dzieciom zadanie, aby po kolei na 10 kartkach narysowały kropki od 1 do 10, 

cyfry napiszmy  sami na innych kartkach, lub pozwólmy dzieciom jeśli potrafią. Gdy mamy 

przygotowane karty, rozsypujemy je na dywanie i wydajemy dzieciom polecenie Give me five 

(daj mi 5) itd wymieniamy wszystkie cyfry. Zadaniem dziecka jest dopasowanie cyfry do 

obrazka.  

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY


 

4. Monster 

Zadanie polega na tym, że dziecko na różnych kolorach kartki rysuje części ciała i je wycina. 

Młodszym dzieciom pomagamy, następnie mówimy “Make your monster” (Zrób potwora) i 

wymieniamy poszczególne części ciała i określone kolory, tak aby powstał potwór. Zadanie to 

ma na celu utrwalenie nazw części ciała, kolorów, można też wymieniać liczby od 1 do 3  (jeśli 

mamy więcej elementów) czy mówić big (duży) - small (mały). 

 

Potem dzieci mogą same tworzyć dowolne kombinacje, bo możliwości jest bardzo dużo. 

Ważne jest też to, że te części ciała nie muszą być ułożone prawidłowo, bo nasz potwór może 

mieć np ucho na brzuchu, czy nogę na głowie, ważne aby dziecko wybrało prawidłowo 

wymienioną część ciała. 

 

5. Run to the …… (zoo animals) [biegnij do 

...zwierzęta z zoo] 

Możemy wydrukować obrazki 4, 5 zwierząt, które mieszkają w zoo, np monkey (małpa), lion 

(lew) , elephant (słoń), tiger (tygrys), snake (wąż) lub rozmieścić w różnych częściach pokoju 

maskotki, figurki zwierząt. Pokazujemy dzieciom gdzie dokładnie znajdują się konkretne 

zwierzęta i powtarzamy z nimi ich nazwy.  

 

Na hasło Run to the lion (idź do lwa) - zabawa ma na celu podbiegnięcie do wymienionego 

zwierzątka. Możemy rozszerzyć zabawę już w języku polskim, o to aby dziecko chodziło jak 

słoń, pełzało jak wąż czy skakało jak małpka. 


