



Pick Up Sensory English 1

Zbiór Gier i zabaw   

Traf i zgadnij - przygotować: PIŁKI - KARTY   
Obrazki wieszamy na glutkach dookoła sali na ścianach. Miękką piłką, dzieci rzucają i  
nazywają obrazki, w które trafią. 


Wisząca historia przygotować: SZNUREK, SPINACZE   
Wieszamy sznurek, dzieci wieszają karty spinaczami i opowiadają historię.  
Z klasami 1-3 proste zdania typu „He likes apples”, dni tygodnia rutyny 
itp. Ze starszymi można układać na stole.  

Zmień kolejność.  

Można zrobić zdjęcie telefonem, poprosić o zamknięcie oczu i pozamieniać karty. Dzieci  
otwierają oczy i zgadują co się zmieniło lub opowiadają inną historię. 

Repetitive pattern - powtarzalność jest ważna. 


Memory KARTY przygotować: Karty  
pary kart obrazkowych - albo 2 obrazki albo obrazek i słówko 


Puzzles: (Pocięty obrazek) przygotować: OBRAZKI pocięte na kilka części w kopertach, w 
każdej kopercie inny obrazek lub 2-3 różne w różnych kopertach.

Dzieci układają obrazek (lub kilka w kopercie) jak puzzle i mówią co na nim jest. Można  
poodcinać części ciała zwierząt i stworów i niech dzieci przyklejają do zeszytów. 


Wieża przygotować: KUBECZKI, KARTY   
Kubeczki z płaskim dnem. Dzieci przekładają kubeczki kartami obrazkowymi. Jak wysoka  
będzie wieża? Można budować w górę, a potem w dół. 


Dodaj i zapamiętaj przygotować: KARTY   
Dzieci mają swoje fiszki lub karty obrazkowe w rączkach. Ćwiczymy proste struktury „I like  
oranges, itp” Uczeń zaczyna, inny dodaje powtarzając wszystko od początku. Nauczyciel  
mówi „sprawdzam” i uczniowie rozkładają od nowa karty i mówią od początku wszystkie  
zdania. 


Obrazek - ruch (ANIMALS, ACTIONS) przygotować: KARTY   
Mamy obrazek np. Psa i wymyślamy ruch do niego: jump, słoń tupanie, kot - klaskanie itd.  
Potem tylko robimy ruch a dzieci zgadują co to jest. 


Kupka Loteryjka przygotować: KARTY   
Trzeba zdobyć jak najwięcej kart. Nauczyciel utrudnia. Uczniowie biorą z kupki fiszkę i  
układają zdania. Kto ma najwięcej wygrywa.

Można losować 2 rzeczy i robić zdania. 




Kalambury przygotować: KARTY   
uczeń losuje kartę i rysuje dany przedmiot. Reszta zgaduje co to jest. 

Inna opcja to s losuje kartę (czynności) i demonstruje, co na niej jest a reszta zgaduje. 

Łapki przygotować: KARTY, ŁAPKI   
Nauczyciel rozkłada karty na macie. Każdy uczeń ma swoją łapkę i musi klepnąć obrazek,  
który powie nauczyciel lub inny uczeń - w parach też. 


Guessing game przygotować: KARTY I KARTKA Z DZIURKĄ  
Nauczyciel przygotowuje kartkę z bloku technicznego, w której wycina otwór o średnicy ok 4  
cm. Przygotowana kartkę nakłada na karty obrazkowe, tak, że widoczny jest tylko fragment  
danego obrazka. Nauczyciel zadaje pytanie: ‘What is it?’. Dzieci muszą nazwać dany  
przedmiot.  


Colours: (zabawa z piłką) przygotować: KARTY I piłka   
Nauczyciel rzuca kolejno do dzieci piłkę wywołując dany kolor po ang. Dziecko łapie piłkę i  

odrzuca do innego dziecka. Nauczyciel może się umówić z dziećmi, ze na kolor Black nie  
łapią piłki. 


Touch this przygotować: KARTY Nauczyciel (lub później wybrany uczeń) wydaje polecenia  
dzieciom: ‘Touch pink’, dzieci rozbiegają się po klasie i muszą dotknąć czegoś o tym kolorze.  
Gra nadaje się również do ćwiczenia przedmiotów szkolnych.  


WARM UP BODY Powitanie w parach: zabawę można przeprowadzić, gdy dzieci znają 
części ciała. Dzieci dobierają się parami. Nauczyciel wydaje komendy, a dzieci dotykają 
się daną częścią ciała np. Shoulder to shoulder, knee to knee, head to head itp. 


Magic Box przygotować: KARTY, PUDEŁKO, PIASEK   
Pudełko z piaskiem lub kaszą, ziarnami i w środku obrazki zalaminowane lub przedmioty.  
Jedno dziecko po kolei wyjmuje rzecz, wszystkie dzieci powtarzają i mówią, angażujemy  
zmysły i język angielski. 

Piasek + zwierzątka, owoce i warzywa, indyk 


What’s there in the tin? przygotować: MAŁE PRZEDMIOTY I PUDEŁKO, (ew. Szczypce)  
W mniejszym pudełku przedmioty drobne, związane z naszą nauką, np klocki, inne  
przedmioty. 

Możemy je wyławiać i nazywać ich kolor, kształt itp. 


A very hungry monster - przygotować: przygotować: małe karty kilka zestawów, potworek z 
pudełka po chusteczkach. Nauczyciel rozdaje dzieciom karty - każde po kolei wkłada 
potworkowi do buzi kartę jednocześnie mówiąc nazwę. Po wrzuceniu wszystkich karteczek 
dzieci kolejno wyjmują je, znowu powtarzając ich nazwy. Można użyć małych przedmiotów 
zamiast kart.


USPOKAJA Let’s count - przygotować: MAŁE PRZEDMIOTY NP. KAMYCZKI  Guziki, 
żelki, klocki itp. Np mamy w pudełku dużo kolorowych guzików i/lub miękkich pianek,  które 
dziecko może policzyć i nazwać kolory. Super sprawdza się jak chcemy wprowadzić 
dyscyplinę - liczenie bardzo uspokaja. 


Unwrap me przygotować: MAŁE RZECZY, BIBUŁA   
Przygotować rzeczy owinięte w bibuły, a w środku jakieś rzeczy. Każdy odwija kolejną 



warstwę. Musi być jakiś cel językowy! Każdy musi coś powiedzieć kiedy odwija. Np.  
Przykłady zdań z lekcji. Dzieci lubią odwijać prezenty, są spokojne ciche i ciekawe.

Memory game - przygotować: zakrętki od słoików lub butelek, inne „nośniki”  Na 
innych nośnikach niż kartki. Np. Zakrętki od słoików. Np buźki narysowane markerem.  
Wyczaruj niezwykłą grę. 


Stand on - przygotować: KARTY   
Talerzyki tekturowe, na których łatwo coś narysować. Przy czytaniu globalnym mogą być 
słówka. Rozrzucamy po sali. Rzucamy kostką i dziecko staje na talerzyki. Następnie wykonuje  
polecenie: np. Touch your nose. 


Kitchen Aluminum foil - przygotować: PRZEDMIOTY, FOLIA ALUMINIOWA  2 zestawy 
przedmiotów - jeden zapakowany w folię. Po kształcie dzieci rozpoznają co to jest  - świetne 
dla zabawek! 


Magic tower - przygotować: KARTY, KUBKI PLASTIKOWE   
Duże Kubki lub miseczki plastikowe, flashcards. Budujemy wieżę. Nazywamy co jest na  
kartach między kubkami 


Stick the… - przygotować: KARTY POCIĘTE, KLEJ   
Rozumienie ze słuchu. Naklejki w kopercie, klej itp. Plus kartka. Dzieci słuchają i naklejają na  
kartkę co mówi nauczyciel. 


Throw/catch the ball - przygotować: KARTY, PIŁKA   
Mówią dzieci np. O rodzinie, emocjach, itp rzucając i łapiąc piłkę 


Colour the… - przygotować: KARTY KREDKI KOLOROWANKI   
Dzieci kolorują to co nauczyciel mówi, sprawdzamy czy dzieci ze słuchu rozumieją. 


Shopping II - przygotować: KARTY - tyle zestawów ile par dzieci   
Dzieci bawią się w sklep. Przykładowy dialog: 

A:Trousers please. 

B: Here you are. 

A: Thank you. 


Mirror mirror - przygotować: LUSTERKO   
Co widzisz w lusterku? Lub trudniejszy język. „Open your mouth, touch your, blink” 


What’s in the bag? - przygotować: PRZEDMIOTY   
Dzieci nie zaglądają do torby jedynie dotykiem wyczuwają przedmioty. 


Can you hear the lion? - przygotować: NAGRANIA YOUTUBE, NP. Animal Sounds for  
Children (20 Amazing Animals)  
Odtwarzamy odgłosy zwierząt, natury, ulicy itp. Dzieci zgadują. 


What have I got in my box - przygotować: PRZEDMIOTY LUB KARTY  
Nauczyciel chowa w pudełku rzecz lub kartę i pyta: ‘What Have I got in my box?’ Dzieci  
zgadują, co może być w pudełku. Jeżeli zgadną, nauczyciel wyjmuje to z pudełka. 
Zabawę można zmodyfikować. Nauczyciel chowa w pudełku przedmiot o wyraźnym 
kształcie.  Dziecko wkłada rękę do pudełka i musi zgadnąć co to jest np. pen  




REVISION BODY What’s missing przygotować KARTY Nauczyciel rysuje na tablicy kilka  
twarzy. Dzieci muszą powiedzieć, czego brakuje na rysunkach np. twarz nie ma nosa.  


Parrot przygotować: KARTY   
Nauczyciel gra przeciwko uczniom. Wszystkie karty są przypięte do tablicy.  Dzieci 
powtarzają za nauczycielem tylko to co jest poprawne. Kiedy nauczyciel wskazuje na  
obrazek i wypowiada słowo, dzieci je powtarzają jak papugi, ale tylko wtedy gdy jest to słowo  
zilustrowane na karcie. Jeżeli słowo nie koresponduje z obrazkiem, dzieci milczą. Jeżeli dzieci  
wykonają ćwiczenie prawidłowo, zdobywają punkt, jeżeli nie – punkt zdobywa nauczyciel. 


Memory przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI I SŁOWAMI   
Nauczyciel rozkłada zestaw kart, gdzie na jednych są obrazki, a na innych słowa. Odwracamy  
karty tak aby nie było widać co na nich jest. Dzieci odsłaniają pary. Nauczyciel czyta słówko 
uczeń powtarza i stara się nazwać obrazek, który odsłonił. Wygrywa ten, kto znajdzie  
najwięcej par.  


Bit by bit przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI Nauczyciel podnosi jedną z kart i odsłania  
wyraz litera po literze. Uczniowie starają się odgadnąć wyraz zanim zostanie odsłonięty w  
całości. 


Blindfold game przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI, chusta/szal Nauczyciel rozkłada na  
stoliku np. przedmioty szkolne, zawiązuje oczy dziecku, które przez dotyk musi odgadnąć co  
to jest.  


Go to den przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI KOLORÓW I LICZB dzieci są podzielone  
na 4 grupy i każda z nich jest nazwana np. kolorem. Nauczyciel numeruje kąty sali od 1 do 4 i  
wydaje polecenia np. red, go to number 1. Grupy chodzą do różnych kątów kilka razy.  


Król zwierząt przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI ZWIERZĄT Jedno dziecko zostaje  
królem zwierząt. Pozostałe otrzymują kartoniki z numerami i rysunkami zwierząt. Na hasło  
dzieci rozbiegają się po sali i chowają się. Król wywołuje jakiś numer. Dziecko z tym  
numerkiem odzywa się głosem zwierzątka, które ma na kartoniku. Król zgaduje co to za  
zwierzę. Jeżeli zgadnie – dziecko wychodzi z kryjówki i zostaje nowym królem, jeżeli nie Król  
wywołuje inny numerek.  


Grab a chair przygotować: KRZESŁA/PUFY/PODUSZKI dzieci ustawiają krzesła/pufy/ 
poduszki w kole (o jedno mniej niż uczniów). Chodzą dokoła, a nauczyciel wymienia wyrazy z  
określonej kategorii np. kolory, ubrania itp. Jak tylko usłyszą wyraz, który nie pasuje, siadają 
na krzesłach. Osoba, dla której zabraknie – odpada.  


Changing corners przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI uczniowie są podzieleni na 4  
grupy. Każda grupa ustawia się w jednym kącie sali. Zespoły otrzymują takie same zestawy  
kart. Nauczyciel stoi na środku sali i woła ‘Indeed...’ i wymienia jakiś przedmiot. Osoba z  
każdej grupy, która ma ten obrazek ma go dostarczyć jak najszybciej nauczycielowi.  


Vocabulary practice przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI  
Nauczyciel rozkłada karty na podłodze w linii prostej. Klasa jest podzielona na 2 grupy A i B.  
Nauczyciel rozdaje każdej grupie takie same numerki. Nauczyciel podaje wyraz i numer.  
Dwoje dzieci z wybranym numerkiem biegnie aby zabrać kartę z wypowiedzianym przez  
nauczyciela przedmiotem.  


Silly banana przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI   



Nauczyciel trzyma przed sobą plik kart. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel  przekłada 
karty i nazywa to co na nich jest. Dzieci powtarzają słowa (potem dzieci mogą same 
nazywać już przedmioty na obrazkach) W kartach jest jedna ‘silly banana’ kiedy się 
pojawi wszystkie dzieci muszą zamienić się miejscami (może to być inna czynność np.  
klaskanie lub podskakiwanie).  


REVISION PLEASE - THANK YOU - YOU’RE WELCOME przygotować: 2-3 maskotki   

1.Posadź dzieci w kręgu. Rozdaj 1-3 maskotki (najlepiej zwierzątka).  

2. Naucz je słowa "please", np. "Koala please".  

3. Podaj koalę dziecku, które powie "Koala please".  

4. Następnie dzieci przekazują koale między sobą. Najpierw jedno dziecko mówi  
"proszę", a następnie otrzymuje koalę od poprzedniego gracza.  

5. Teraz nauczyciel wprowadza słowo „thank you".  

6. Powtórzenie jak poprzednio, ale tym razem po otrzymaniu koali dziecko mówi  
„thank you”. 

7. Teraz nauczyciel wprowadza "you're welcome!"i powtarza jeszcze raz. 


REVISION Magic Mat :  

Siadamy w kółeczku, nauczyciel zaczyna: I’m Sylwia - pokazujemy jedną ręka na siebie,  
następnie drugą ręką na dziecko obok i pytamy Who are you?   

This is a lamp. What is that?   
This is dad. Who is that?   
I like blue what about you?   
I like bananas what about you?   
Lub robimy tzw. Brain Jog - (stymulacja mózgu poprzez naprzemienne ruchy rąk)  
klepiemy na krzyż dłońmi (naprzemiennie prawa ręka w lewe a lewa w prawe) w uda -  
wystukując rytm swoich słów.   

WARM UP Fun Warm Up  

Na początku po wejściu do sali po prostu wykrzykujemy komendy do dzieci.  Przede 
wszystkim proste rzeczy, takie jak „stand up" lub „sit down" są OK, wraz z "hello".  


Spróbuj też oszukać je, mówiąc „stand up", kiedy już stoją.  


W miarę poznawania dzieci można dodawać słowa takie jak jump, spin (ulubione), eat, drink,  
cheer, clap, później można dodać boy, girl (dużo śmiechu, gdy chłopcy wstają, gdy mówisz  
"dziewczynki wstają"). Także big, small np. big jump, small jump oraz quiet, loud np. quiet  
clap, loud cheer. 


PAIRWORK   
YES/NO TWINS przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI,  
(NAUCZYCIEL ŁĄCZY DZIECI W PARY!)   
Obrazki przyklejone dookoła klasy 

Dzieci łączymy w pary BLIŹNIAKÓW gumką recepturką za rączki. 

Jedno dziecko to YES TWIN drugi to NO TWIN. POTEM ZMIANA. 

Dzieci razem podchodzą do różnych obrazków.  




Jedno mówi np. I like apples (lub coś innego co jest na obrazku) drugie mówi I don’t like  
apples. 


EASY Pairwork przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI, SŁOMKI=RÓŻDŻKI  Dzielimy 
dzieci na pary. Rozkładamy obrazki na podłodze. Jedno dziecko jest Teacher, drugie  
Student. Teacher pokazuje różdżką magiczną (słomka + wycięty obrazek) obrazek. Student  
mówi po angielsku co jest na obrazku: 

Teacher: „What’s this?” 

Student:”It’s a duck” 


DOCTOR DOCTOR - BODY PARTS   
1. Połącz dzieci w pary. 

2. Każda para robi "Rock, papier, nożyce" 

3. Zwycięzca (DOCTOR) mówi do przegranego (PATIENT) "Are you 
ok?" 4. Pacjent podnosi część ciała i mówi „NO MY (część ciała) 
HURTS". 

5. Lekarz bandażuje tę część ciała. 

6. Powtarzaj od punktu 2, aż obaj gracze skończą wyglądając jak mumie! 


Zgadywanka IS IT…? przygotować: MAŁE KARTY Z OBRAZKAMI, opaski z papieru   

„Is it I can run?” Przykład dla zagadnienia ➡ CAN+Czynność 

Demonstracja: Nauczyciel siedzi naprzeciwko dzieci. Zakłada papierową opaskę na głowę i  
umieszcza w niej 1 obrazek. Nauczyciel pyta dzieci: „Is it I can run?” Dzieci odpowiadają 
„Yes”. I tak kilka razy. 

Następnie dzielimy dzieci na pary i powtarzamy sytuację: jedno dziecko ubiera opaskę i  
zamyka oczy (instruujemy po angielsku „close your eyes”).  

Dziecko pyta: „Is it I can run?” Drugie dziecko odpowiada „Yes”. I tak kilka razy. Następnie  
zamiana. 


REVISION The Swapping game - przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI  Rozdajemy 
dzieciom po 1 karcie. Na środku kładziemy stos kart obrazkowych żeby można  było je 
wymieniać w razie potrzeby. 

Demonstracja: Nauczyciel stoi naprzeciwko dzieci ustawionych w kolejkę. Pytamy  
pierwszego dziecka: „Is it a pencil?” Lub jakiekolwiek inne zadanie ilustrujące kartę 
obrazkową, np. I’ve got a pencil”. Dziecko odpowiada pokazując swój obrazek i mówiąc co  
na nim jest z zastosowaniem danej struktury. I tak kilka razy. 

Następnie dzieci podchodzą do siebie nawzajem i powtarzamy sytuację: Jedno dziecko pyta 
innego dziecka: „Is it a pencil?” Lub jakiekolwiek inne zadanie ilustrujące  kartę obrazkową, 
np. I’ve got a pencil”. Dziecko odpowiada pokazując swój obrazek i mówiąc  co na nim jest z 
zastosowaniem danej struktury. I przechodzi do kolejnej osoby. Lub na odwrót - dziecko 
nazywa co znajduje się na obrazku drugiego dziecka. 


REVISION Zabawa LET’S MOVE! - przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI  
Dzieci siedzą w kółku i każde z nich dostaje kartę obrazkową, 

Następnie lektor wywołuje dwie karty, a uczniowie, którzy je trzymają mają za zadanie  
wykonać polecenie z flashcards i zamienić się szybko miejscami (np. I CAN DANCE! I CAN  
SING!).

Prościej jest jeśli utrwalamy, np. słownictwo z zestawu o zwierzętach – THIS IS A TIGER lub  
aktywnościach – I CAN DANCE!, ponieważ można je łatwo odegrać. Jeśli natomiast chcemy  
powtórzyć karty, które ciężko jest pokazać (chociaż myślę, że wyobraźnia dzieci może nas  
zaskoczyć  ), to przed wywołaniem kart rzucamy jakiekolwiek polecenie do wykonania,  np. 



JUMP ON ONE LEG! IT’S A CIRCLE and IT’S A TRIANGLE! Pamiętajmy, że warto dać 
dzieciom przejąć pałeczkę i jeśli tylko będą gotowe pozwolić im być nauczycielami. Dla  
zwiększenia produkcji na lekcji polecam także stworzenie dwóch grup. 


REVISION Zabawa TWISTER - przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI  Zasady są te 
same jak w grze TWISTER, ale zamiast maty na podłodze kładziemy karty  obrazkowe 


REVISION Time Bomb - przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI   
Dzieci siedzą w kółeczku, na środku jest kupka z obrazkami. Nastawiamy timer np. Na 2  
minuty. Każdy po kolei bierze po 1 obrazku i mówi co na nim jest. Kiedy zadzwoni alarm  
dziecko które zostało z kartę musi powiedzieć 3 słówka pod rząd albo nam pomagać w  
trakcie zajęć lub znajdujemy mu inne zadania, np. Przyniesienie pudełka z cukierkami na  
koniec. 


Hammer Game (tylko dla zgranej grupy) dla 5-latków i starszych - przygotować: KARTY  
Z OBRAZKAMI i MŁOTEK PLUSZOWY   
1 dziecko stoi w środku koła trzymając młotek pluszowy bądź inny zabawkowy, najlepiej  
piszczący. Każde dziecko ma przypięty z przodu obrazek. 

Nauczyciel stoi z boku i czyta pierwsze słówko z obrazka któregoś z dzieci. Dziecko które jest  
w środku ma za zadanie uderzyć młotkiem to dziecko którego wyraz usłyszy. Ale uczeń 
którego wyraz wyczytano mówi wyraz innego dziecka z kółeczka zanim zostanie uderzone,  
wiec osoba z młotkiem uderz wtedy w inne dziecko, chyba że wypowie ono inny wyraz kolegi  
grupy i tak dalej, coraz szybciej coraz szybciej. Mnóstwo śmiechu ale dzieci nie mogą być 
zbyt małe żeby nie płakały a także żeby rodzice nie mieli pretensji. Więc musimy dobrze znać 
swoją grupkę aby tej gry użyć. 


Hammer Game  II przygotować: KARTY  Z OBRAZKAMI i MŁOTEK PLUSZOWY  

Jedno dziecko stoi w środku koła trzymając młotek pluszowy bądź inny zabawkowy, najlepiej  
piszczący. Każde dziecko ma przed sobą obrazek. Nauczyciel stoi z boku i czyta słówko z 
obrazka któregoś z dzieci. Dziecko które jest  w środku ma za zadanie uderzyć młotkiem to 
dziecko którego wyraz usłyszy i zamieniają sie wtedy miejscami.


REVISION Goofy flashcards - przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI  Nauczyciel 
prezentuje uczniom dowolny zestaw kart obrazkowych, kilka grafik jest ułożonych  do góry 
nogami. Uczniowie nazywają obrazki, a gdy pojawi się odwrócony flashcard, to  zamiast 
mówić, muszą szybko nazwać kartę obrazkową, używając zmienionego głosu (np.  głosu 
robota) lub wykonać zadanie (np. podskoczyć).  

Wygrywa osoba, która jako pierwsza poprawnie zareaguje na odwróconą kartę obrazkową


Chusta animacyjna - przygotować: karty obrazkowe, chusta animacyjna, piłeczka 
Dzieci trzymają chustę, na środku jest piłeczka. Nauczyciel pokazuje kartę obrazkową i mówi 
słowo, jeśli zgadza się z obrazkiem, piłeczka “faluje” po chuście, jeśli nie, piłeczka “wylatuje” 
z chusty.


 A STORY przygotować: różdżkę, karty obrazkowe. Nauczyciel układa obrazki przed dziećmi, 
bierze różdżkę i mówi, że jest czarodziejką i opowie teraz historię. Opowiada historyjkę 
zawierającą słówka poznane na lekcjach i jeśli dziecko usłyszy słowo, które jest na podłodze, 
to kładzie się na ławce i udaje, że śpi. Jak wszystkie dzieci usną, historyjka się kończy i 
nauczyciel budzi dzieci różdżką, używając znowu poznanych słówek, dziecko, które się 
obudzi, powtarza podane przez nauczyciela słowo.




FALSE/TRUE Na tablicy rysujemy zielonego ptaszka, - fiszkę (v) i czerwony krzyżyk (x) i 
pionowa kreskę między nimi. Nauczyciel pokazuje obrazek i mówi wyraz, jeśli się zgadza z 
obrazkiem, dzieci idą na stronę tablicy z  fiszką, jeśli się nie zgadza, idą na stronę false.


LOUD - QUIET karty obrazkowe leżą na ziemi, nauczyciel pokazuje obrazek i mówi cichutko, 
dzieci mają powtórzyć głośno i odwrotnie, jeśli nauczyciel mówi głośno, dzieci powtarzają 
cicho. Z czasem zwiększamy tempo mówionych i pokazywanych wyrazów.


COUNTING - przygotować kubeczki plastikowe (tyle ile jest dzieci) i jajeczka czekoladowe 
albo inne drobne przedmioty (plastikowe zakrętki, patyczki), które można policzyć w ilości po 
5 na jedno dziecko. Najpierw dzieci liczą przedmioty wkładając do kubeczka, następnie na 
komendę np. take out 3 eggs wyjmują określoną ilość. Inna wersja pairwork: dzieci w parach 
nawzajem wydają sobie polecenia ile jajek wyjąć i włożyć i sprawdzają, czy drugi uczeń 
dobrze wykonał polecenie, np. licząc samemu.



