
 
  Halloween 

 
PUMPKIN, BLACK CAT, WITCH, SPIDER, BAT, OWL, GHOST 
PUMPKIN FACES: HAPPY, SAD, SCARY, CUTE 
Happy Halloween!, Trick or Treat?, Boo!, It’s a pumpkin, The pumpkin is … 

Rekwizyty dla 8 uczniów: karty obrazkowe, karty wyrazowe, 

Projekt sensoryczny: dynia ze slime’a 

Czas: 45 minut


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

➡   Presentation ➡  przygotować: karty obrazkowe

Dziś witamy się inaczej - dzieci wołają „Happy Halloween”. Nowe słówka i zwroty: 
PUMPKIN, BLACK CAT, WITCH, SPIDER, BAT, OWL, GHOST używając kart 
obrazkowych. Skandujemy wprowadzane wyrazy.


➡  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.


➡  Zabawa PASS THE CARD ➡  przygotować: przygotować karty - tyle ilu uczniów.

Siadamy w kółku, wybieramy kartę i mówimy wyraz jednocześnie przesuwając kartę do 
następnego dziecka, pilnując wymowy i klaskając za każdym razem gdy uczeń 
powtórzy. Stopniowo dodajemy karty, tak że jednocześnie więcej niż jedna jest w 
obiegu. 


➡  Zabawa TIME BOMB ➡  przygotować: KARTY Z OBRAZKAMI.

Dzieci siedzą w kółeczku, na środku 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 powiedzieć 3 słówka pod rząd albo nam pomagać w 
trakcie zajęć lub znajdujemy mu inne zadania.


➡  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: dynia ze slime’a - do słoików 
500 ml wlewamy pomarańczowego wcześniej przygotowanego slime z pianką do golenia, 
słoik wraz ze slime ozdabiamy z zewnątrz w taki sposób aby przypominał halloween’ową 
dynię. Aby na koniec lekcji dostać cukierek, trzeba zawołać „trick or treat”.


