
Propozycje zabaw: pogoda/ ubrania 
 
Piosenka na przywitanie : https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 
 
karty obrazkowe : https://supersimple.com/free-printables/hows-the-weather-flashcards-2/ 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B02XbDg_ElTHYkw4UWVGc3dfck0  
Worksheet : https://supersimple.com/free-printables/im-a-little-snowman-worksheet-weather/ 
(starszaki mogą próbować podpisywać obrazki, patrząc na flashcards)  
Wprowadzamy słownictwo związane z pogodą:  
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B02XbDg_ElTHZHptTXpEeUJhYjQ) , drukując 
podpisane karty podwójnie możemy je wykrzystać do zagrania m.in.: 

● gry w memory  
● magic blanket  
● what’s the weather like? puszczamy dzieciom nagranie 

https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI&t=22s, dzieci mają za zadanie 
pokazać/podniesc odpowiedni obrazek 

● weather dance - Do zabawy potrzebne będą obrazki przedstawiające różne rodzaje 
pogody oraz jakaś muzyka do tańczenia 
(https://www.youtube.com/watch?v=3WIF98ss2Tw) Każde dziecko losuje obrazek, 
po czym go nazywa( myślę, że spokojnie dzieci mogą mieć po 2 różne obrazki). 
Następnie włączamy muzykę,  dzieci uważnie słuchają, wypowiadamy słownictwo: 
It’s cloudy – tańczą dzieci trzymające chmurki, It’s sunny – tańczą dzieci trzymające 
słoneczka itd. Kiedy dzieci już dobrze orientują się w zasadach zabawy, można 
zwiększać tempo :) ( piosenka, którą Państwu proponuję nawiązuje do części ciała, 
więc śmiało można wrócić do piosenek z nimi związanymi  - sss one little finger, head 
shoulders…)  

● klasyczne “ciepło/zimno” w wersji po angielsku - chowamy obrazki przedstawiające 
pogodę, dziecko jak już znajdzie obrazem musie je nazwać 

● It’s raining! Do tej zabawy potrzebna jest jedynie parasolka. Na samym początku,            
przy wprowadzaniu słownictwa, ustalamy gesty, które będą przyporządkowane do         
każdego rodzaju pogody, np. sunny – “wkręcamy żarówki”, windy – wyciągamy ręce            
do góry i machamy nimi na boki itp. Dzieci chodzą/biegają/spacerują, słuchając           
piosenki np :https://supersimple.com/song/hows-the-weather/, rodzic który stoi na       
środku i trzyma w ręku złożoną parasolkę zatrzymuje co jakiś czas piosenkę            
nazywając pogodę (jaką chcemy, a dzieci do każdego rodzaju pogody, wykonują           
odpowiednie ruchy, jednak kiedy wypowiemy słowa It’s raining, rozkładając parasol,          
wszystkie podbiegają  i “chowają” się przed deszczem. 

● do podanych wyżej flashcards proponuję wydrukować dodatkowo same napisy,         
dzieci na początku rozkładają flashcards po całym pomieszczeniu. Zakryte podpisy,          
kładą z boku/na stole biorą pojedynczo karteczki z napisami i mają za zadanie             
znaleźć odpowiedni obrazek z takim samym napisem (wersja dla chętnych zaginamy           
na flashcardsach napisy i dzieci muszą znaleźć właściwy obrazek, oczywiście          
rodzice czytają dzieciom napisy) 

● zabawa z klamerkami - potrzebujemy klamerki do wieszania bielizny/prania oraz          
wydrukowane karty  
:https://drive.google.com/drive/folders/1za8JJ6kfyawgrO43wRb9JUdyiUNdogmH 
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Młodszym dzieciom czytamy, starsze mogą próbować same odczytywać napis i           
zaczepiamy klamerkę do odpowiedniego obrazka.  
przesyłam również propozycję bajek dla dzieci związaną z pogodą :  
https://www.youtube.com/watch?v=HQOQAcHkWiU 
https://www.youtube.com/watch?v=RbKPdwBOPF8&feature=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8dAp78XJUsQ&feature=emb_l
ogo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tmO9cjsj1zc&feature=emb_log
o 

 
piosenka związania z ubraniami : https://supersimple.com/song/put-on-your-shoes/  
(śpiewając o zakładaniu poszczególnych części garderoby pokazujemy jak je zakładamy)  
flashacards https://supersimple.com/free-printables/put-on-your-shoes-flashcards/ 
worksheet  https://supersimple.com/free-printables/dress-the-stick-figure/ 
 

● What’s inside? Wkładamy do worka szkolnego/na buty obrazki przedstawiające 
ubrania ( realne ubrania np, po młodszym rodzeństwie, po lalkach zdecydowanie 
bardziej się dzieciom spodoba) , jak muzyka gra podajemy sobie worek, jak 
przerwiemy piosenkę, jedna osoba wkłada rękę i nie patrząc wyciąga jedną rzecz- 
nazywa ją  po angielsku (zamiast worka swietnie sprawdzi się magiczne pudełko  - 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/03/magiczne-pudeko/ w przypadku pudełka nie 
podajemy go sobie tylko biegamy/skaczemy wokół ) 

● puzzle ubraniowe 
https://drive.google.com/drive/folders/0B02XbDg_ElTHaFEzdENWTUhodWc 

● https://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards/clothes-flashcards  - link do 
flashcards-ubrania- moja propozyja zabawy polowanie na ubranie: drukujemy 
flashcards, wycinamy wraz z podpisami. Rozwieszamy sznurek/tasiemkę/wstążkę, 
do której przyczepiamy klamerkami obrazki (dzieci nie widzą obrazka! jeżeli 
prześwituje a zapewne tak jest ;) naklejamy lub szybsza wersja przyczepiamy 
zszywaczem obrazki na kolorowy papier/drugą kartkę/gazetę) Jak mamy gotowy 
sznur z praniem wyznaczamy miejsce z którego dzieci mają za zadanie rzucić piłką 
(najlepiej sprawdzą się piłki szmaciane z kuleczkami/ materiałem, mniejsze lub 
woreczki z grochem lub kaszą w środku- można zrobić samemu) tak aby dotknęłą 
obrazka - wowczas go obracamy - nazywamy i podajemy dziecku (możemy 
wprowadzić element rywalizacji - kto nazwie i zdobędzie więcej obrazków)  

 
 
 
piosenka na pożegnanie:  
https://www.youtube.com/watch?v=UQfvAlmr5g0 
 
Ważne:  
Najmłodsze grupy -  skupiamy sie na osłuchiwaniu i poznawaniu słownictwa. In starsza 
grupa ( bierzemy pod uwagę indywidualne predyspozycje!) tym wymagamy więcej, 
powtarzamy, samodzielnie nazywamy) 
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