
 
  Autumn 

ROWAN, ACORN, CHESTNUT, LEAF 
Leaves fall, it’s windy, it’s rainy, it’s cold, animals go to sleep 

Rekwizyty dla 8 uczniów: karty obrazkowe, karty wyrazowe, butelkę z niewielką ilością wody.

Projekt sensoryczny: butelka sensoryczna 

Czas: 45 minut


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

(1) ➡   Presentation ➡  przygotować: karty obrazkowe

Wprowadzamy nowe słówka: ROWAN, ACORN, CHESTNUT, LEAF i zwroty: What 
happens: Leaves fall, it’s windy, it’s rainy, it’s cold, animals go to sleep, What are autumn 
treasures? używając kart obrazkowych. Skandujemy wprowadzane wyrazy jednocześnie 
uderzając dłońmi o kolana lub klaskając.


(2) ➡  Zabawa  LOUD - QUIET ➡  przygotować: karty obrazkowe

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.


(3) ➡  Zabawa KALAMBURY ➡  przygotować: KARTY

Uczeń losuje kartę (czynności) i demonstruje, co na niej jest a reszta zgaduje.


(4) ➡  Zabawa BOTTLE DROP ➡  przygotować: karty, butelkę z niewielką ilością wody. 
Dzieci siedzą w kręgu razem z nauczycielem. Na środku kładziemy stosik z kartami. 
Nauczyciel bierze kartę w jedną rękę i pokazuje uczniom, pytając: What is it? i 
odpowiada It’s a …, i upuszcza butelkę na ziemię. Następnie podaje butelkę uczniowi i 
pokazuje kolejna karte pytając: What is it? Uczeń odpowiada, jeśli poprawnie, dzieci 
krzyczą Yes albo Correct i może upuścić butelkę, po czym podaje ją do kolejnego 
ucznia.


(5) ➡  GLOBAL READING ➡  przygotować: KARTY WYRAZOWE  
Prezentacja słów na kartach podobna jak na intro - pokazujemy kartę słowna, 
skandujemy słowo. Następnie pokazujemy obrazki i słowa, dopasowujemy.


2.  WORKBOOK - 5-10 minut PRZY STOLIKACH: 
Siadamy, rozdajemy kredki i wypełniamy karty pracy. Ważne jest aby rozmawiać z 
uczniami po angielsku i zadawać im pytania, które pojawiły się na lekcji i wykorzystywać 
nowo poznane słówka


3. SENSORY PROJECT 15 minut PROJEKT SENSORYCZNY: butelka sensoryczna ze 
skarbami jesieni. 


