
Rytuały i częste techniki i ćwiczenia  

na lekcji Pick Up 

RYTUAŁY 

1. Przykładowy Rytuał Powitania: 

Pytamy dzieci indywidualnie: How are you?

Uczymy odpowiedzi:

I’m ok - dzieci pokazują kciuk w górę 👍  - przybijamy piątkę

I’m so so - dzieci obracają płasko dłoń z jednej na drugą stronę - lekko klepiemy po 
ramieniu lub plecach

I’m not well dzieci pokazują kciuk w dół 👎  - przytulamy dziecko, 


2. Spisujemy z grupą Kontrakt:  

Będziemy: 

Mówić po angielsku, 

Słuchać nauczyciela, 

Grzecznie pracować razem,

Szanować się nawzajem

I inne pomysły (nie za dużo)


3. The Quiet Ritual - GDY DZIECI ROZMAWIAJĄ LUB GŁOŚNE SĄ 
Machając magiczną różdżką mówimy:

Abracadabra buzzing bees 
Everybody quiet please 

4. PLEASE - THANK YOU - YOU’RE WELCOME 

1.Posadź dzieci w kręgu. Rozdaj 1-3 maskotki. 

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.


5. Wprowadzenie i nauka nowych słówek  

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. 

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  

W PARACH (NAUCZYCIEL ŁĄCZY W PARY!) 

5. 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.


6. EASY Pairwork  
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”


7. 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!




FLASHCARDS I nie tylko - PREZENTACJA SŁÓWEK I ĆWICZENIA 

8. Zgadywanka IS IT…?  

 „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. INauczyciel 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.


8. The Swapping game - świetna na powtórkę. 

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. 

9. Zabawa LET’S MOVE!

• 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.

10. Zabawa TWISTER
Zasady są te same jak w grze TWISTER, ale zamiast maty na podłodze kładziemy karty 
obrazkowe

11. Time Bomb



Dzieci siedzą w kółeczku, narodku 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 nam pomagać w trakcie zajęć lub znajdujemy mu inne 
zadania, np. Przyniesienie pudełka z cukierkami na koniec.

12. Hammer Game (tylko dla zgranej grupy) dla 5-latków i starszych

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 kołeczka 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.

13. Goofy flashcards
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. pod- skoczyć). 


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


14. NOeNOa jest uniwersalną zabawą do powtórki słownictwa. Gra może być również 
angażującą pracą domową dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Nauczyciel informuje swoich uczniów, że wybierają się na bezludną wyspę o nazwie 
NOeNOa, a do swoich walizek mogą za- brać tylko te rzeczy, które nie mają w nazwie 
liter A i E, np. puszki, łyżki i długopis. Zadaniem uczniów jest stworzyć listę rzeczy, 
których nazwy nie zawierają wymienionych liter. Następnym razem można wysłać 
uczniów do sklepu w Anglii, informując, że mogą kupić produkty bez literki A w nazwie, 
np. pumpkin, onion, eggs.
Na kolejnej lekcji proponowana jest wycieczka do ZOO – dzieci mogą oglądać tylko te 
zwierzęta, które nie mają w nazwie liter: C, G, W. Zadaniem uczniów jest przygotować w 
domu listę zwierząt, które chcą zobaczyć. Litery i miejsca można dowolnie modyfikować 
w zależności od poziomu zaawansowania grupy.

15. Games to Learn English jest stroną internetową do nauki języka angielskiego dla 
najmłodszych uczniów.

Gry dostępne na Games to Learn English można wykorzystać na zajęciach grupowych 
oraz indywidualnych. Strona działa na komputerze, telefonie i tablecie, zawiera mnóstwo 
ciekawych i zaskakujących ćwiczeń dotyczących słownictwa, przeznaczonych dla 
najmłodszych. Narzędzie jest bezpłatne.
Od czego zacząć pracę z Games to Learn English? Wejdź na stronę Games to Learn 
English, nie musisz się rejestrować i logować. Polecam zacząć od gry Fast English lub 
Fast Vocab – najbardziej intuicyjne ćwiczenia.


