
Przedszkole grupy : Oc (Żabki) i Oe( (Pszczółki).-Propozycje do wykorzystania nawet w codziennej     

kilkunastominutowej  zabawie z j.angielskim. 

Drodzy Rodzice i Przedszkolaki! 

W co się bawić z dzieckiem w domu?…. 

Zdaję sobie sprawę, że przerwa od przedszkola, szkoły oraz pracy, to dla Wszystkich niełatwy czas. 

Wiem, że dla niektórych z Was zorganizowanie opieki dla dzieci nie jest rzeczą prostą. Postaram się Wam 

pomóc! Poniżej zamieszczam sprawdzone zabawy, które jednocześnie umilą wam pobyt w domu, jak również 

pomogą dzieciom utrwalić poznane już słownictwo z języka angielskiego. Zamieszczone propozycje można 

wykorzystać w zabawie z jednym dzieckiem, jak i grupą dzieci. Jeżeli nie posiadacie obrazków, świetnie 

nadadzą się przedmioty, które znajdziemy w każdym domu. 

PROPOZYCJE ZABAW 

Malowanie na plecach 

Zabawę tę często wykorzystuję w swojej pracy, gdyż jest bardzo lubiana przez wszystkie dzieci, 

niezależnie od wieku. W pracy z „maluchami” polecam samemu rysować dzieciom na plecach obrazek 

związany z danym tematem ( mogą to być cyfry, kształty, stany emocjonalne). Ważne aby po odgadnięciu przez 

dziecko tego „co narysowaliśmy” , powtórzyć angielski odpowiednik danego słowa. W grupie dzieci (2-4) 

można poprosić aby samodzielnie rysowały sobie na plecach dany kształt, ograniczając swoją rolę do 

wydawania poleceń oczywiście w języku angielskim. 

Butelka 

W kolejnej zabawie rozkładamy kolorowe ilustracje przedstawiające znaną dzieciom grupę 

przedmiotów. Jeżeli nie posiadamy obrazków mogą to być np. zabawki, przybory szkolne, warzywa, 

owoce i wiele innych rzeczy codziennego użytku. Na środku kładziemy butelkę. Dziecko kręci butelką i 

mówi po angielsku jakie przedmioty wskazała szyjka butelki. 

Ciuciubabka (Blindfold game) 

Przygotowujemy szalik i różne przedmioty (np. przybory szkolne), które rozkładamy np na biurku. 

Zawiązuje oczy jednemu dziecku. Jego zadaniem jest odgadnąć na podstawie dotyku, co to za przedmiot. 

Kolorowe stopy 

Wycinamy stopy w znanych dziecku kolorach. Układamy je jedna za drugą, Dzieci skaczą po stopach 

wymieniając kolejno nazwy kolorów w języku angielskim. 

Where is the bear?(Gdzie jest misiu?) 

Kolejna zabawa podobna do poprzedniej z tą różnica, że przygotowujemy trzy kubeczki. Pod jednym z 

nich chowamy małą figurkę misia, samochodu, piłeczkę. Mieszamy kubeczki, a  dziecko musi odgadnąć 

pod którym kubeczkiem ukrył się miś. 

Zabawa z balonem 

Kolejna zabawa nie tylko urozmaici wspólny czas, ale również wprawi dzieci w doskonały nastrój. 

Najlepiej sprawdzi się w grupie 2 dzieci.  Rodzic rozkłada w różnych miejscach np zabawki. Następnie 

umieszcza balon między ich brzuchami dzieci lub głowami. Dzieci musza dotrzeć do danego przedmiotu, 

tak aby balon nie wypadł i nie pękł. 

 

 

 



Kilka przykładów na powitania i pożegnania. 

Śpiewanie z dziećmi ułatwią nam nagrania z Internetu. Wystarczy skopiować podany link do 

wyszukiwarki. 

I.Powitanie (Saying hello). 

1.Hello everyone https://www.youtube.com/watch?v=JLTfPXNeKtc. To piosenka , którą Wasze dzieci 

dobrze znają , ponieważ witamy się nią na każdych zajęciach angielskiego. Pochodzi z książki „Cookie and 

friends” wyd.Oxford.Z bohaterami tej książki  kotem Cookie, kaczką Densel, kangurkiem Lulu uczymy się 

angielskiego i z niej pochodzą materiały kserowane na zajęcia angielskiego. Żabki i Pszczółki korzystają z części A. 

2. Hello,hello can you clap your hands)  https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M  

Typowa piosenka na powitanie. Układ ruchów nie jest skomplikowany i wynika z treści piosenki. Jedna z   

moich ulubiony….jednak wiadomo, dzieci szybko się nudzą 

3. Let’s shake hands  https://www.youtube.com/watch?v=pHmsE1mnhgg                                                         

Witamy się podając sobie ręce, następnie wykonujemy polecenia o których mowa w piosence: 

 Everyone jump 3 times                                                                                                                                                

Everyone clap 3 times                                                                                                                                       

Everyone stomp 3 times                                                                                                                                         

Everybody jump up high itd.  Na zakończenie, kiedy śpiewamy hello, hello let’s all hug ściskamy 

stojącego obok brata, siostrę, mamę, tatę 

4.Dzieci znają też piosenkę Make a circle.(Zróbmy koło). 

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ 

II.Pożegnanie (Saying goodbye). 

1.Goodbye everyone(Cookie and friends) Nie ma do niej linku, ale wystarczy w piosence Hello everyone    

śpiewać Goodbye zamiast Hello. 

2. Bye Bye Goodbye | Goodbye Song for Kids  https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

3. After A While, Crocodile /Super Simple Songs  https://www.youtube.com/watch?v=-EJGW7QVG2s 

POLECAM KORZYSTANIE Z PIOSENEK „SUPER SIMPLE SONGS”  „SONGS FOR KIDS” LUB  KIDS SONGS BY 

THE LEARNIG STATION” MOŻNA ZNALEŻĆ PIOSENKI DO WIELU  TEMATÓW I ĆWICZYĆ Z DZIEĆMI W DOMU.DZIECI 

UWIELBIAJĄ PIOSENKI Z SERII „BABY SHARK” 

Na okres „zdalnego przedszkola” proponuję 2 nowe tematy: 

1.Wiosna (Spring) Proponowane słownictwo: 

Flower(kwiatek), sun (słońce) , tree(drzewo), bee(pszczoła), ladybug (biedronka), butterfly(motyl) 

rainbow(tęcza), frog (żaba), stork(bocian).Możemy przygotować rysunki razem z dziećmi i wykorzystać je            

w proponowanych przez ze mnie   na początku zabawach.  

Oczywiście ratuje nas też internet. Oto moje propozycje: 

- Spring is here  https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU 

- https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA&feature=emb_rel_pause 

- Five green speckled frogs https://www.youtube.com/watch?v=ziGG_L9C12o 

-Springtime song for children   https://www.youtube.com/watch?v=ieI7GpkpOPo 
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2.Wielkanoc (Easter) Proponowane słownictwo: egg (jajko), chick (pisklę), bunny(króliczek), 

Easter(Wielkanoc), Easter basket (koszyczek), Easter egg(pisanka), happy easter (Szczęśliwej 

Wielkanocy).Rysujemy , kolorujemy i bawimy się z dziećmi. 

Trzy kubki 

Do plastikowych kubeczków wkładamy kolejno obrazki: zajączka, jajka, koszyczka. Następnie odwracamy 

kubki i mieszamy je. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, w którym kubku ukrył się zajączek                                

Easter egg rolling- turlanie jajka po podłodze (oczywiście gotowanego, czekoladowego lub drewnianej 

pisanki- surowego nie polecam) 

Easter egg running- przenoszenie jajka(takiego jak w poprzedniej zabawie) na łyżce stołowej, z okrążeniem 

krzesła. 

Rzucanie marchewką do celu 

 Internet i moje propozycje: 

-Hop, hop little bunny. https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk&feature=emb_rel_pause 

- Five little bunnies  https://www.youtube.com/watch?v=1pF7JpvUhcQ 

-The bunny Hokey Pokey https://www.youtube.com/watch?v=X2HL2oR94Sw 

- Baby shark Easter song  https://www.youtube.com/watch?v=_ODaID0n3Jo  

- Happy Easter  https://www.youtube.com/watch?v=nfquwFBWPXI 

Na zakończenie coś bardzo aktualnego w obecnej sytuacji czyli piosenka o myciu rąk. 

-  https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

Życzę udanych zabaw z dziećmi i wytrwałości . 

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych- Happy Easter 

Pozdrawiam 

Teresa Czaja 
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