



HELLO, WHAT’S YOUR NAME? MY NAME IS … NICE TO MEET YOU. 

Rekwizyty: maskotka Picko,  karty z imionami uczniów, kolorowe małe piłeczki w zamkniętym pudełku, 
karty pracy, karty z imionami uczniów do rysowania po śladzie.

Projekt sensoryczny: torebka sensoryczna z małpką Picko machającą hello 
Czas: 45 minut


1. MAGIC MAT (część I około 15-20 minut - siadamy na macie)


1) ➡   Presentation ➡  Przygotować: maskotkę PICKO. Posadź uczniów w kręgu. Naucz je 
zwrotu „Hello, I’m ..(imię)…… Nice to meet you”. Podaj małpkę uczniowi, mówiąc „Hello, Im 
PICKO, nice to meet you”. Uczeń odpowiada: „Hello, I’m ..(imię)…… Nice to meet you”. 
Następnie uczeń bierze maskotkę i ją przekazuje dalej mówiąc do kolejnego ucznia „Hello, Im 
PICKO, nice to meet you”. Kolejny uczeń przedstawia się, odbiera maskotkę.


Nauczyciel woła „1,2,3! Change!” I gestami zachęca uczniów do zmiany miejsc. I powtarzamy 
jeszcze raz od początku przedstawianie się.. 

Polecenia wydajemy po angielsku, ewentualnie dodajemy (po cichutku) po polsku jeśli uczniowie 
nie wiedzą co robić. 

2) ➡  Zabawa  LOSOWANIE ➡  Przygotować karty z imionami uczniów i kolorowe małe 
piłeczki w zamkniętym pudełku.


Podać uczniom imiona na kartkach, podać też kartę małpce, wyjaśniając, że jest tam imię małpki, 
Picko, uczniowie trzymają karty przed sobą. Wołamy Picko i małpka bierze piłeczkę i kładzie na 
swoim imieniu, mówiąc I’m Picko. Wołamy kolejno uczniów po imieniu, losują piłeczkę i kładą na 
swoim imieniu mówiąc I’m … Można powtórzyć kilkakrotnie zależnie od czasu, którym 
dysponujemy


3) ➡  Zabawa z piłką ➡  przygotować: PIŁKĘ

Siedzimy w kręgu. Nauczyciel mówi: Hello, what's your name? i turla piłeczkę do ucznia, które 
odpowiada I'm ...., Nice to meet you wstawiając swoje imię. Dziecko turla piłeczkę z powrotem, 
zadając pytanie nauczycielowi. 


4) ➡  Zabawa COME HERE ➡  przygotować: PICKO

Nauczyciel mówi: Picko, come here i udaje, że małpka podchodzi do niego. Następnie idzie na 
drugą stronę pokoju i Picko woła dzieci kolejno po imieniu: …, come here. Jeśli dziecko przyjdzie, 
podaje mu małpkę i zachęca, żeby zawołało inne dziecko.


2. WORKBOOK - 5-10 minut PRZY STOLIKACH: 
Siadamy, rozdajemy kredki i wypełniamy ćwiczenia. Ważne jest aby rozmawiać z uczniami po 
angielsku i zadawać im pytania, które pojawiły się na lekcji i wykorzystywać poznane słówka Dzieci 
piszą po śladzie swoje imię a nauczyciel podchodzi i pyta: „What’s your name? i zachęca dzieci, 
żeby odpowiedziały.


3. SENSORY PROJECT 15 minut PROJEKT SENSORYCZNY: torebka sensoryczna z małpką Picko 
machającą hello 

1. https://pl.pinterest.com/pin/742953269776599602/ 
2. https://pl.pinterest.com/pin/422281207802583/ 

Piosenka Bye, na pożegnanie. Piosenki: 

• Piosenka na powitanie: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8


• Piosenka na pożegnanie: https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY&t=9s
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