
Zabawy tematyczne dla 3 latków (j.angielski) 

Zajęcia języka angielskiego trwają przez 15 minut (tempo pracy dostosowujemy do możliwości 

dziecka) . 

Słówka i zwroty proponowane do pracy w domu były już omawiane na zajęciach. 

Przedstawione niżej zabawy mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi w ciągu kilku zajęć, można je 

powtarzać  

sprawdzając czy dzieci zapamiętały i rozumieją zwroty.  

 

A) Do pracy  na trzech kolejnych zajęciach (1 / 2 / 3) : 

1. Utrwalanie nazw żywności : ‘’banana / apple / sandwich /’’ (banan / jabłko / kanapka) 

    Jeśli są w domu można ćwiczyć na prawdziwych produktach. 

    Pokazujemy  jeden produkt mówimy jego nazwę, dziecko powtarza za nami, następnie mówimy 

tylko nazwę, dziecko pokazuje  

    właściwy produkt. 

2. Podajemy dziecku np. banana. 

    Dziecko bierze od nas i mówi ‘’Yummy, yummy’’ (pyszne) i głaszcze się po brzuszku. 

    Dziecko nam podaje np. jabłko mówiąc ‘’apple’’ a my bierzemy i mówimy ‘’ ‘’Yummy, yummy’’ 

(pyszne) 

3. Zaczynamy jeść któryś z produktów i prosimy aby dziecko po angielsku nazwało to co jemy np. 

‘’sandwich’’ 

4. Dziecko prosi o to co chce zjeść, ale musi powiedzieć po angielsku ‘’banana’’ . 

    Jeśli powie dobrze gdy mu podamy można ćwiczyć zwrot : ‘Thank you’’ 

 

B) Do pracy  na trzech kolejnych zajęciach (4 / 5 / 6) : 

1. Chowamy w pokoju trzy w/w produkty, dziecko ma zamknięte oczy lub czeka w innym 

pomieszczeniu. 

    ‘’ Find the sandwich / the banana / the apple ‘’  (Znajdź kanapkę / etc /) 

     Mówimy ‘’Yes’’ / ‘’No’’ / w zależności od tego czy dziecko jest blisko czy daleko od danego 

produktu. 

2.  Przypomnienie nazw kolorów : ‘’yellow / red ‘’ 

     Rodzic przypomina dziecku co znaczą te kolory mówiąc ‘’ yellow banana ‘’ i ‘’red apple’’ 

     Dziecko powtarza tylko nazwę koloru i wskazuje produkt lub mówi całe zwroty ‘’ yellow banana ‘’ i 

‘’red apple’’ 

3.  Mówimy ‘’yelllow’’ i dziecko wyszukuje żółte rzeczy dookoła siebie, podobnie z kolorem 

czerwonym ‘’red’’. 

4. Kładziemy w różnych miejscach banana i jabłko, mówimy ich nazwę po angielsku a dziecko ma 

podejść do tego miejsca  

    gdzie znajdują się wymienione produkty. 


