
 






Rekwizyty: maskotka Picko,4 karty obrazkowe:  a leaf, acorn, chestnut, rowan , karty pracy, 
wędki z magnesem dla każdego dziecka, małe karty Autumn 2 zestawy i karty z kolorami 2 
zestawy (kolory których uczymy teraz) z przyczepionymi spinaczami i niebieski materiał albo 
niebieską kartkę papieru, która będzie wodą.

Projekt sensoryczny: butelka sensoryczna: kasztany, liście, żołędzie, szyszki.  
Czas: 45 minut


1. HELLO Witamy się po kolei z dziećmi, mówimy np. „Hello, Ania” i przybijamy piątkę. Lub inny 
rytuał powitalny jaki mamy. 
Piosenka Hello na powitanie


2.  MINI REV Powtarzamy wybraną zabawę ze słówkami z ostatniej lekcji używając słówek: 


3. MAGIC MAT (część I około 10-15 minut - siadamy na macie) 
Wprowadzenie nowych słówek i zwrotów: 

1) ➡   Presentation ➡  Przygotować: 4 karty obrazkowe:  a leaf, acorn, chestnut, rowan.

Uczymy pytań i odpowiedzi - przygotować 4 karty obrazkowe:  a leaf, acorn, chestnut, 
rowan.  What is this? It’s a leaf.  What color is it? It’s green. What is this? It’s rowan. What 
color is it? It’s red. Itd. PICKO pokazuje kartę i mówi, co to jest i jakiego jest koloru. Prosi 
dzieci, żeby powtarzały.


2) ➡  Zabawa EASY PAIRWORK ➡  Przygotować  KARTY Z OBRAZKAMI, gałązki i 
kasztany = RÓŻDŻKI

Dzielimy dzieci na pary. Rozkładamy obrazki na podłodze. Jedno dziecko jest 
Nauczycielem, drugie Uczniem. Nauczyciel pokazuje różdżką magiczną (gałązka + np. 
nabity na nią kasztan) obrazek. Uczeń mówi po angielsku co jest na obrazku:

Nauczyciel: „What’s this?”

Uczeń:”It’s a leaf”  i zamiana.


3) ➡  Zabawa FISHING TIME ➡  przygotować:  wędki z magnesem dla każdego dziecka, 
małe karty Autumn 2 zestawy i karty z kolorami 2 zestawy (kolory których uczymy teraz) z 

Autumn 

Acorn, rowan, leaf, chestnut 
red, yellow, orange, brown 

What is it? 
What colour is it?

http://www.allaboutkids.org.uk/2018/09/autumn-sensory-bottles.html%23


przyczepionymi spinaczami i niebieski materiał albo niebieską kartkę papieru, która będzie 
wodą.

Rozkładamy karty na "wodzie" i prosimy dzieci, żeby wyłowiły określoną rzecz albo 
określony kolor. Możemy też poprosić dzieci, aby łowiły i mówiły, co mają. Można je 
zaopatrzyć w torebki, do których wkładają wyłowione przedmioty a na końcu wymieniają 
co  mają.


4) ➡  Zabawa TRAF I ZGADNIJ ➡  przygotować:  PIŁKI i  KARTY obrazkowe.

Obrazki wieszamy na glutkach dookoła sali na ścianach. Miękką piłką, dzieci rzucają i 
nazywają obrazki, w które trafią. Możemy zachęcić dzieci, żeby pytały inne, w co trafiły: 
What is it? 


4. 10 minut PRZY STOLIKACH: 
Siadamy, rozdajemy kredki i wypełniamy karty pracy : nauczyciel podchodzi i pyta: What is it? 
What colour is it?i zachęca dzieci, aby odpowiedziały.


5. 15 minut PROJEKT SENSORYCZNY: butelka sensoryczna: kasztany, liście, żołędzie, 
szyszki. http://www.allaboutkids.org.uk/2018/09/autumn-sensory-bottles.html


6. Piosenka Bye na pożegnanie.


Piosenki: 


• Piosenka o jesieni: h#ps://www.youtube.com/watch?v=8xXvVvAFEQQ&t=49s 
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