
 

Zbiór Gier i Zabaw  Pick Up 3 

LEGENDA: PAIRWORK SPEAKING REVISION READING INTRODUCTION 

MAY I HAVE A PIZZA, PLEASE przygotować: karty   

Dzieci siedzą w kółeczku razem z nauczycielem, jedno dziecko na środku ma zawiązane oczy, 

nauczyciel podaje za plecami kartę np. z pizzą i wszyscy skandują May I have a pizza, please?

jednocześnie podając kartę, gdy nauczyciel naciśnie dzwonek, uczeń zatrzymuje kartę a ten na 

środku ściąga opaskę i pyta każdego w kółku May I have a pizza, please? Ważne, żeby wszyscy mieli 

ręce za plecami, dzieci kolejno odpowiadają No, sorry aż zapyta ucznia z kartą, który odpowiada 

Yes, of course i zamieniają się miejscami.  

BOX QUESTION QUIZ przygotować: karty obrazkowe, pudełko. 

Ułożyć karty w pudełku, jeden uczeń wychodzi na środek i losuje kartę tak, aby reszta klasy nie 

widziała obrazka. Następnie dzieci zadają pytania dotyczące obrazka np. Is it red? Is it small? Uczeń 

odpowiada. Pytania są zadawane do momentu, kiedy ktoś z grupy zgadnie, co jest na obrazku. 

HAVE A RACE przygotować: karty obrazkowe (może być kilka tematów), magnesy 

Przyczepiamy karty obrazkowe (kilka) na tablicę w pewnej odległości. Mówimy nazwę karty a 

uczniowie podchodzą aby jej dotknąć. Pierwszy uczeń, który dotknie karty, zabiera ją. Uczeń, 

który zbierze najwięcej kart wygrywa i może dostać małą nagrodę. 

MAKE A LINE przygotować: karty obrazkowe małe (1 komplet na ucznia), zestaw dużych kart dla 

nauczyciela 

Każdy uczeń układa swój zestaw przed sobą w linii w dowolnej kolejności (może być losowo) 

obrazkami do góry. Nauczyciel losuje kartę i mówi nazwę a uczniowie sprawdzają, jeśli jest na 

początku lub końcu ich linii, mówią nazwę i odwracają kartę (tylko jeśli powiedzą poprawnie). 

Pierwsze dziecko, które odwróci wszystkie karty wygrywa i może dostać małą nagrodę. 



GOAL II- przygotować: karty obrazkowe, moneta (albo inny znacznik np. magnes itp.) 

Karty układamy na podłodze tak, żeby każdy uczeń je widział. Dzieci po kolei rzucają monetę 

celując w kartę, którą sami wybiorą i wcześniej nazwą. Jeśli trafią, karta jest ich. 

WHERE IS/WHERE ARE - przygotować: karty obrazkowe, magnesy 

Karty (5-6 na początek) wiszą w szeregu np. na tablicy, uczeń podchodzi i ma zapamiętać 

położenie każdej karty, następnie zamyka oczy (lub zasłaniamy opaską) i zadajemy pytanie: Where 

is …? a dziecko odpowiada: It’s next to/ It’s between wymieniając obie karty położone obok. 

Następnie podchodzi kolejne dziecko a my zmieniamy ułożenie kart. 

WHERE IS/WHERE ARE II - przygotować: karty obrazkowe małe, po kilka sztuk z jednym 

obrazkiem. Karty ułożone są na środku rzędami takie same, dzieci kolejno biorą jeden obrazek i 

układają w jakimś miejscu sali np. obok krzesła, na krześle, pod krzesłem, grupa pyta Where is …? a 

uczeń odpowiada zależnie gdzie położył kartę. 

OBSTACLE MAZE - przygotować: karty obrazkowe (może być kilka tematów), dużo (20-30) 

papierowych albo plastikowych kubeczków 

Karty układamy dowolnie na końcu sali, przed kartami robimy tor przeszkód z kubeczków czyli 

układamy kubeczki do góry nogami tak, aby dzieci przechodząc przez nie musiały znajdować 

drogę i kluczyć. Następnie podajemy polecenie np. Find a banana albo Where is a dog? a zadaniem 

ucznia jest dojść do obrazka a następnie zbudować proste zdanie z danym wyrazem np. A banana 

is yellow. 

THROW A BEANBAG - przygotować: tekturowe pudełko z otworami na woreczki (albo inne 

przedmioty, którymi dzieci będą rzucać), karty obrazkowe, woreczki z piaskiem. 

Karty układamy na kupce obrazkiem do dołu, dziecko podchodzi, losuje kartę, zadaje pytanie np. 

What is it? What do you like? i odpowiada na nie pełnym zdaniem, następnie bierze woreczek i rzuca 

nim starając się trafić do otworu w pudełku. 

WHO IS SHE/HE (family) - przygotować: karty obrazkowe (5-6), kubeczki papierowe, magnes lub 

mała piłeczka. 

Karty układamy obok siebie obrazkiem do góry, do każdego przyporządkowujemy zdanie, które 

uczeń będzie mówił czyli np. She is my sister (do obrazka z siostrą). obok obrazków układamy 

kubeczki dnem do góry i pod jednym kubkiem ukrywamy magnes albo inny drobny przedmiot. 

Przesuwamy i mieszamy kubeczki. cała grupa powtarza pytanie Who is she? Who is he? a uczeń 

odpowiada próbując zgadnąć, koło którego obrazka jest piłeczka, Odkrywamy kubeczek i 

sprawdzamy. Można użyć tej zabawy do innych tematów tylko zmienić pytanie i odpowiedź. 



WHERE IS III - przygotować: karty obrazkowe, młotek dmuchany 

Dzieci siedzą w parach obok siebie, przed sobą mają ustawioną parę kart (2 różne). Jeden uczeń 

wychodzi na środek, dostaje młotek (np. dmuchany albo pluszowy), nauczyciel zadaje pytanie o 

jeden z obrazków, np. Where is a teddy bear? Zadaniem ucznia jest znaleźć obrazek, powiedzieć 

zdanie It’s over there, uderzyć w niego młotkiem i powiedzieć zdania: It’s next to the … . 

Inna opcja to że cała klasa odpowiada a uczeń tylko uderza młotkiem. 

DO YOU LIKE? - przygotować: karty obrazkowe i krokodyla zrobionego z dwóch kartek 

twardego zielonego papieru. 

Dzieci siedzą w szeregu i każde ma kartę w ręce. Nauczyciel ma krokodyla, podchodzi kolejno do 

dzieci a one mają za zadanie zapytać o przedmiot z obrazka np. Do you like oranges? Wtedy 

krokodyl zabiera obrazek i przenosi go na kupkę za nauczycielem.  

Można ćwiczyć inne pytania albo po prostu zdania. 

ASK ME A QUESTION - przygotować: karty obrazkowe, krzesełka 

Dzieci siedzą w dwóch szeregach na wprost siebie na krzesełkach, mogą siedzieć na podłodze w 

parach naprzeciw.. Jedna grupa trzyma karty w rękach, druga zadaje pytania. Dzieci kolejno 

pytają swoją parę np. What is it? a drugi uczeń odpowiada zgodnie z tym co na w rękach. Następnie 

dzieci chowają obrazki za siebie i z kolei grupa druga pyta a pierwsza odpowiada. 

Można utrudnić pytając Where is …? a uczeń, który pamięta, odpowiada i pokazuje kto ma ten 

obrazek. 

WHAT CAN YOU SEE? - przygotować: karty obrazkowe, krzesełka, dmuchany młotek. 

Układamy karty między krzesełkami, tak, aby były o nie oparte. Uczeń wychodzi na środek, grupa 

pyta: What can you see? a uczeń odpowiada i uderza w kartę tak, aby spadła. 

PEEK-A-BOO - przygotować: karty obrazkowe 

Nauczyciel trzyma karty przed sobą, dzieci ustawiają się w szeregu naprzeciwko. Nauczyciel 

zadaje negatywne pytanie dotyczące obrazka np. Is it a teddy bear? a dzieci odpowiadają No. it 

isn’t. Wtedy nauczyciel chowa się za kartą a dzieci idą naprzód do momentu aż nauczyciel odsłoni 

twarz i pokaże kolejną kartę. W momencie gdy pojawi się pytanie zgodne z obrazkiem dzieci 

odpowiadają i uciekają a nauczyciel je goni :-) 

Można zmienić na różne tematy np. What’s the weather like today? Is it sunny? i pokazujemy obrazki z 

pogodą. 

MISSING CARD - przygotować: karty obrazkowe, stolik 

Układamy karty na stoliku (6-8), uczeń podchodzi i nazywa wszystkie karty, następnie odwraca 

się tyłem a nauczyciel zabiera jedną kartę. Zadaniem ucznia jest odpowiedzieć na pytanie What’s 

missing? Jeśli odpowie prawidłowo, siada, jeśli nie powtarzamy ćwiczenie z inną kartą ale w tym 



samym układzie kart. Jeśli jest to za łatwe dla uczniów, to podczas ukrywania karty mieszamy 

pozostałe tak, że zmieniają pozycję. 

CUP PHONE - przygotować: drobne przedmioty których nazwy dzieci znają, dwa papierowe 

kubki połączone sznurkiem jako telefon. 

Dzieci w parach wychodzą na środek, jedno ma przedmioty a drugie prosi o nie używając różnych 

zwrotów np. I need … / I’d like …/ Can you pass me … ?/ Can you give me … ?/ Posługują się kubkami jako 

słuchawką i mikrofonem. Druga osoba odpowiada i podaje Here you are. / Sorry, I can’t itp. 

MOVE, MOVE, MOVE - przygotować: karty obrazkowe, kubeczki (kilka) 

Dzieci siedzą w szeregu, naprzeciwko układamy w szeregu karty. Zależnie od tematyki, zadajemy 

pytania np. jeśli przerabiamy ubrania to pytamy What are you wearing? Uczeń na środku bierze 

kubeczki i stawiając je na odpowiedniej części garderoby mówi całe zdanie I’m wearing … Dzieci 

siedzące mogą się przesuwać na krzesełkach w prawo i osoba najbliżej prawej strony wychodzi na 

środek.  

Jeśli przerabiamy jedzenie to możemy zapytać What do you like eating? itp. 


