
JĘZYK ANGIELSKI 

KLASA 1 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

 

Bardzo proszę, aby uczniowie ćwiczyli nazwy zwierząt (str. 40 – podręcznik). 

Proszę zagrać w gry z wykorzystaniem minikart ze zwierzętami. 

Propozycje gry: 

Uczeń układa swoje minikarty w rzędzie i po kolei wymienia zwierzęta: The (lion) is coming. itd. 

Jeżeli jest możliwość, aby zagrać w parach z rodzicem lub z rodzeństwem, jedna osoba wymienia 

zwierzęta w jakiej kolejności powinny być ułożone obrazki: The (lion) is coming., The (giraffe) is 

coming., a druga osoba układa je według podanej kolejności. 

Pracując indywidualnie, uczniowie mogą ułożyć minikarty zgodnie z wybranym kryterium podając 

nazwy zwierząt w j. angielskim, np. od najbardziej przyjaznego do najbardziej niebezpiecznego 

zwierzęcia, od najmniejszego do największego zwierzęcia itp. 

Można przygotować drugi zestaw kart do gry, wycinając osiem kart z papieru i na każdej 

samodzielnie rysując osiem zwierząt z lekcji. Wtedy łatwiej będzie zagrać w parach jeżeli jest taka 

możliwość. 

Można również zagrać w grę w parach odgradzając się książką. Jedna osoba układa swoje 

minikarty w rzędzie w dowolnej kolejności, obrazkami do góry, a następnie dyktuje układ kart 

drugiej osobie, np. Number one – giraffe. Druga osoba układa swoje minikarty w tej samej 

kolejności. Kiedy ułoży wszystkie osiem kart, usuwamy odgradzającą nas książkę i sprawdzamy, 

czy układy kart są identyczne. Następnie powtarzamy grę, zamieniając się rolami. 

Kolejna propozycja zabawy to układanie kart w szeregu bez słów. Zasady gry są takie same jak w 

poprzedniej grze, ale zamiast dyktować słowa gracz bezgłośnie opisuje kolejność kart. Druga osoba 

próbuje zgadnąć z ruchu warg, co to za słowo, i mówi je na głos. Jeśli osoba nie odgadła, pierwszy 

gracz kręci głową przecząco i ponownie powtarza słowo, dopóki druga osoba go nie odgadnie. Inną 

wersją gry może być pokazywanie w milczeniu kolejnych słów za pomocą gestów. 

Jeżeli mamy możliwość zagrać w parach to jedna osoba rozkłada w jednym rzędzie zestaw minikart 

obrazkami do góry. Druga osoba przygląda się im przez 45 sekund, a następnie odwraca się tyłem. 

Pierwsza osoba usuwa jedną z minikart, dla utrudnienia zmieniając układ pozostałych, a druga 

osoba odwraca się i mówi, która karta zaginęła. Następnie gracze zamieniają się rolami. W dalszych 

rundach osoby grające mogą usuwać kilka minikart lub wymieniać jedną kartę na inną. 

 

Proszę również wykonać zad. 1, str. 41 z Zeszytu ćwiczeń (pokolorować ukryte zwierzęta i nazwać 



je) oraz zad. 2, str. 41 z Zeszytu ćwiczeń. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę się ze mną kontaktować pisząc na adres e-mail: 

sylwiam_88@op.pl 

 

Pozdrawiam! 


