
PICNIC gr. II i III 
  28.04 i 30.04.2020 
 
Cele: 

 Wprowadzenie nowego słownictwa związanego z piknikiem. 
 Powtórzenie kolorów, liczb i nazw owoców  
 Rozwijanie kompetencji językowych 
 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w obszarze poznawczym, 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym; 
 Nauka piosenek i rymowanek 
 

Metody/techniki/formy pracy: 
 Zabawy językowe 
 Zabawy językowo – ruchowe 
 Prace plastyczne 
 Zabawy naśladowcze 
 Metody wzrokowo-słuchowe( obrazki, filmy, nagrania) 
 Zabawy manipulacyjne( kartki, zabawki) 
 TPR 
 

Opis przebiegu zajęć: 
            28.04. 
 

1. ,, Listen and repeat”- zabawa językowa. Dziecko wyjmuje z koszyka obrazki albo 
zabawki przedstawiające nowe wyrazy: a blanket, food, a sandwich, bread, cheese, 
yoghurt, lettuce, pepper, juice, cookies ,picnic,  chicken; dziecko słucha i powtarza 
nazwy. Wymowę w/w wyrazów można znaleźć w Cambridge Dictionary, Longman 
Dictionary etc. 

2. ,, What’s in the basket”- zabawa językowa. Prowadzący rozkłada na dywanie koc i 
zaprasza dziecko na wspólny piknik. Na środku kładzie kosz piknikowy wypełniony 
jedzeniem ( mogą to być plastikowe produkty lub prawdziwe okazy). Dziecko 
odgaduje za pomocą dotyku, co znajduje się w koszu. Za każdym razem prowadzący 
pyta o to słowami rymowanki. ,, What’s in the basket? You can’t see. Touch and 
guess, look at me”. 

3. ,, Have a banana”- zabawa językowa. Dziecko siedzi na dywanie z rękami za plecami. 
Prowadzący wkłada zabawkowe lub prawdziwe okazy owoców/ warzyw do rąk. 
Następnie pyta : ,, Who has a banana?’’ dziecko odpowiada ,, I have a banana” albo I 
haven’t a banana”. Zabawę można prowadzić z większą liczbą dzieci. 

4. ,, Picnic basket”- zabawa językowa. Dziecko otrzymuje sylwetę kosza piknikowego, 
w którym znajdują się cienie 5 produktów. Sam ma obrazki tych produktów. 
Prowadzący losuje dowolny kartonik i pyta, np. ,, Do you need a banana?’’. Jeżeli 
dziecko znajdzie cień banana w swoim koszyku, mówi: ,, I need a banana” 

5. Songs and story. 
 https://www.youtube.com/watch?v=Kp5V0kDcH04 
https://www.youtube.com/watch?v=1WNxXjSTQWo 
https://www.youtube.com/watch?v=Qa6ekF3QaJQ 
 
Opis przebiegu zajęcia: 
         30.04. 



1. ,, Picnic basket’’( drugi wariant)- zabawa językowa. Prowadzący pyta dziecko ,, What 
do you need?’’. Dziecko odpowiada zgodnie z tym, czego potrzebuje (jakie cienie 
rozpoznaje w swoim koszyku) Na koniec dziecko opowiada o swoim koszyku.( what’s 
in your basket?) 

2. ,, What do you like?’- zabawa ruchowa. Prowadzący rozkłada obrazki z wizerunkami 
produktów w różnych miejscach pokoju. Dziecko porusza się do piosenki ,,We’re 
going on a picnic”. Kiedy muzyka cichnie, prowadzący pyta ,, What do you like?’’ 
dziecko staje obok wybranego obrazka( za każdym razem może stanąć w innym 
miejscu). Prowadzący się pyta ,, Do sou like bananas?’’, dziecko odpowiada ,, Yes, I 
do’’. 

3. ,, What’s your favourite food?’’- zabawa językowa. Prowadzący rozkłada w jednej 
linii obrazki produktów, których nazwy dziecko już poznało i pyta się o ulubione 
jedzenie ,, What’s your favourite food ?’’ Dziecko kładzie papierowe serduszko pod 
ulubionym jedzeniem i nazywa go. Następnie osoba prowadząca kładzie swoje 
serduszko pod ulubionym produktem i mówi ,, My favourite ford is …..”  

4. ,, Our basket” – zabawa plastyczna. Prowadzący rozkłada na dywanie arkusz szarego 
papieru, na którym narysowany jest wielki kosz piknikowy. Zadaniem dziecka jest 
ozdobienie kosza i wypełnienie go tym, co będzie potrzebne na pikniku. Dziecko ma 
do dyspozycji kolorowe gazetki reklamowe, z których może wycinać różne produkty, 
kredki i pisaki. Następnie nazywa wszystko, co jest w koszyku. 

5. Song and stories 
https://www.youtube.com/watch?v=4V6Ua0dVOXc 
https://www.youtube.com/watch?v=BGCyEBvtbDo 
https://www.youtube.com/watch?v=ckfy0BYB8lU 
 

 


