
 
   

    

      Weather 

RAINBOW, CLOUD, SKY, WIND, SUN, RAIN 
What is it?/ It’s a… 

Rekwizyty dla 8 uczniów: karty obrazkowe, karty wyrazowe, kubeczki, opaska na oczy, miękki młotek, 
kubek papierowy,  okienko lub luneta z papieru  
Projekt sensoryczny: plakat pogodowy 
Czas: 45 minut 

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

(1) ➡   Presentation ➡  przygotować: karty obrazkowe  
Wprowadzamy nowe słówka: RAINBOW, CLOUD, SKY, WIND, SUN, RAIN i powtarzamy zwroty: 
What is it? It's a ... It isn't a ... używając kart obrazkowych. Skandujemy wprowadzane wyrazy 
jednocześnie uderzając dłońmi o kolana lub klaskając. 

(2) ➡  Zabawa 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. 

(3) ➡  Zabawa BLINDFOLD ME ➡  przygotować: opaska na oczy, dmuchany młotek, kubek 
papierowy, karty obrazkowe. 
Uczeń ma zasłonięte oczy i próbuje trafić w kubek papierowy ustawiony na karcie przed nim 
jednocześnie powtarzając słowo, grupa pomaga. 

(4) ➡  Zabawa BLOCKS ➡  przygotować: okienko wycięte w planszy lub luneta z papieru, karty. 
Zawieszamy 3 karty na ścianie na wprost klocków ułożonych na krześle, uczeń podchodzi, patrzy 
przez okienko lub lunetę i mówi, co widzi (może wymieniać wszystkie 3), reszta może zadawać 
pytania. 

(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: plakat pogodowy (na wydrukowaną planszę 
na twardym papierze dzieci przyklejają różne elementy tworząc plakat dotyczący tematu zajęć) 

Piosenki:  

• Piosenka o pogodzie: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 
• Hello: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
• Good bye: https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY&t=27s 
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