
 



#1 

OGROMNE MEMORY 

Do zabawy potrzebujemy karty 

obrazkowe wydrukowane dwa razy oraz 

zalaminowane (posłużą nam dłużej). 

Zachęcam do wykorzystania kart  

w rozmiarach A5 a nawet A4. Takie 

karty są dla dzieci atrakcyjniejsze i nasi 

uczniowie chętniej wezmą udział w grze. 

Jeśli natomiast nie ma odpowiedniej 

przestrzeni do zabawy, pozostańmy przy 

mniejszych obrazkach. Nauczyciel tasuje 

karty i rozkłada je obrazkiem do dołu  

(w tym miejscu zachęcam do 

drukowania obrazków na kartkach  

z bloku technicznego lub podklejeniu 

kart kolorowym papierem – wydruk na 

zwykłej kartce będzie przebijał i zabawa 

się po prostu nie uda). Zadaniem dzieci 

jest odnalezienie par. Każde dziecko 

odkrywa po dwie karty, jeśli znajdzie 

parę to ma możliwość odkrycia 

kolejnych dwóch par. Jest to oczywiście 

ćwiczenie pamięci dziecka, ale także 

poprawnej wymowy odkrytych słów, za 

każdym odkryciem karty proszę dziecko 

o nazwanie tego co znajduje się na 

karcie, w ten sposób powtórzy dane 

słówko kilka lub kilkanaście razy.  

W starszych grupach można 

wykorzystać obrazki i karty wyrazowe.  

 

 

 

#2 

GRA PODŁOGOWA 

Do gry potrzebujemy pionków lub 

czegokolwiek innego co może posłużyć 

za pionek – może to być zabawka 

dziecka, kolorowa kredka lub cokolwiek 

przyjdzie nam do głowy, kostki do gry 

oraz wydrukowanych i zalaminowanych 

kart obrazkowych. Karty układamy na 

podłodze obrazkami do góry w wybrany 

przez nas sposób, możemy też poprosić 

naszych uczniów aby nam w tym 

pomogli. Zaznaczamy ‘start’ oraz 

‘finish’ i gramy tak jak w zwykłą grę 

planszową. Urozmaiceniem gry dla 

starszych uczniów mogą być karty 

obrazkowe przemieszane z kartami 

wyrazowymi. Uczniowie po zatrzymaniu 

się na konkretnym polu mają za zadanie 

zbudować zdanie z danym obrazkiem 

lub wyrazem. Mogą być to zdania 

śmieszne, nieprawdopodobne oraz co 

nam tylko przyjdzie do głowy. Jeśli  

w danym momencie ćwiczymy wybraną 

konstrukcję gramatyczną wykorzystajmy 

to w ćwiczeniu. Uczniowie będą 

ćwiczyć gramatykę nie zdając sobie  

z tego sprawy ;)  

 

 

#3 

DZIURA W CZARNYM 

Do zabawy potrzebujemy 

wydrukowanych i zalaminowanych oraz 

jednej kartki A4 (w zależności od 

wielkości kart obrazkowych) z wyciętą 

dziurą w środku (lub kilkoma dziurami). 

Pamiętajmy aby dziura lub dziury nie 

były za wielkie. Chowamy wybraną 

kartę obrazkową za czarną kartką  

z dziurą a zadaniem uczniów jest 

odgadnięcie co kryje czarna kartka.  

 



#4 

PACNIJ OBRAZEK 

Do zabawy potrzebujemy 

wydrukowanych i zalaminowanych kart 

obrazkowych (i/lub słownych) oraz 

klepki na muchy. Dzielimy uczniów na 

dwie drużyny, wyznaczany linię której 

uczniowie nie mogą przekroczyć, chyba 

że mają pacnąć odpowiednią kartę. 

Rozkładamy karty obrazkami do góry w 

sporej odległości od dzieci, tak aby 

musiały przebiec kawałek, żeby 

wykonać zadanie. Jedno dziecko  

z każdej grupy dostaje klepkę i na znak 

nauczyciela (wypowiedziane słowo) ma 

za zadanie pacnąć klepką odpowiedni 

obrazek. Po wykonaniu zadania dzieci 

wracają do swoich drużyn. Kolej na 

kolejne dziecko.  

#5 

NIE NA PODŁODZE 

Do zabawy potrzebujemy 

wydrukowanych i zalaminowanych kart 

obrazkowych (i/lub kart słownych) oraz 

taśmę lub masę mocującą. Nauczyciel 

rozwiesza karty w różnych miejscach  

w sali i wypowiada słowa, które dzieci 

muszą odnaleźć. Dzieci chodzą po sali  

i szukają odpowiednich obrazków.  

 
 

 



  



 



  



  



 



  



  



 



  



 



  



 



  



  



 



 



  



 



  



  



 



 



  



  



 



 



 



  



 



 



  



 


