
 
   

Lekcja: Colours 

„It’s blue, yellow, green, red, orange, pink, purple, brown, black. What color is it? 

Rekwizyty: karty obrazkowe, karty wyrazowe, piłka. 
Projekt sensoryczny: „Rainbow Sensory Bottle”  
Czas: 45 minut 

1. MAGIC MAT (część I około 10-15 minut - siadamy na macie) 

(1) Prezentacja materiału. Przygotować: karty obrazkowe. 
Wprowadzamy nowe słówka i zwroty: „it's blue, yellow, green, red, orange, pink, purple, 
brown, black” używając kart obrazkowych. Skandujemy wprowadzane wyrazy jednocześnie 
uderzając dłońmi o kolana lub klaskając. 

(2) Zabawa  „Where is”. Przygotować: karty obrazkowe. 
Uczniowie siedzą w szeregu, każde ma kartę w rękach. Nauczyciel pyta “ where is the green 
colour?” i uczeń z ta kartą ma podbiec i położyć kartę na krześle, nauczyciel w trakcie 
próbuje złapać dziecko (lub udaje). 

(3) Zabawa „Colours„ (zabawa z piłką). Przygotować: karty obrazkowe i piłkę. 
Nauczyciel rzuca kolejno do dzieci piłkę wywołując dany kolor w języku angielskim. Dziecko 
łapie piłkę i odrzuca do innego dziecka. Nauczyciel może się umówić z dziećmi, że na kolor 
Black nie łapią piłki. 

(4) Zabawa „Running together”. Przygotować: karty obrazkowe. 
Karty zawieszamy w różnych częściach sali, mówimy dowolne zdanie z wyrazem z którejś 
karty, razem z dziećmi podbiegamy do karty. Możemy także na żarty nabrać dzieci i podbiec 
do nieprawidłowego obrazka.  

(5) „Global reading”. Przygotować: karty obrazkowe. 
Prezentacja słów na kartach podobna jak na intro - pokazujemy kartę słowna, skandujemy 
słowo. Następnie pokazujemy obrazki i słowa, dopasowujemy. 

2. WORKBOOK (część II około 5-10 minut - siadamy na macie lub przy stole) 

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 (część III około 15 minut - siadamy na macie lub przy stole)  

„Rainbow Sensory Bottle” 

Składniki potrzebne do wykonania (na jedną osobę):  

1. Ryż 250 ml, 
2. Barwniki w formie sypkiej, 
3. Butelka Pet 250 ml, 
4. Kubki plasAkowe, 

Sposób przygotowania: 



Na początku należy przygotować kolorowy ryż. W tym celu wsypujemy ryż do kubków 
plasAkowych. Do ryżu w kubkach dosypujemy barwnik (pamiętając o tym że jasnych kolorów 
takich jak żółty dodajemy więcej niż ciemnych) do kubeczków wlewamy nieco wody która 
aktywuje barwnik (pamiętając o tym aby nie przesadzić z ilością wody, 20 ml na kubek ryżu). 
Kolorowy ryż wsypujemy pokładami do butelki (w taki sposób aby kolory nie były ze sobą 
zmieszane) Butelka powinna być ciasno wyładowana ryżem. 


