
Let’s have a picnic” gr. II i III 
5.05. i  7.05.2020 
 
Cele: 

 Rozwijanie kompetencji językowych 
 Utrwalanie słownictwa związanego z w/w tematem 
 Powtórzenie owoców i warzyw 
 Nauka piosenek 
 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w obszarze poznawczym, 

fizycznym, emocjonalnym i społecznym. 
 

Metody/ techniki/ formy pracy: 
 Zabawy językowe 
 Zabawy plastyczne 
 Zabawy językowo-ruchowe 
 Metody wzrokowo-słuchowe 
 Zabawy manipulacyjne 
 TPR( technika reagowania całym ciałem) 
 

Opis przebiegu zajęcia: 
            5.05. 
 

1. ,, Sandwiches” – zabawa językowa. Prowadzący rozkłada na dywanie obrazki 
produktów potrzebnych do zrobienia kanapki. Dziecko otrzymuje papierowy talerzyk i 
kopertę z takimi samymi obrazkami, które rozkłada na dywanie i nazywa je. Następnie 
prowadzący instruuje jaką kanapkę ma zrobić, a przedszkolak układa na talerzyku 
kolejne obrazki ( jeden na drugim). ,, take some bread/ put some cheese on your 
sandwich/ put some lettuce on your sandwich etc. 

2. ,, Find your half”’( znajdź swoją połówkę)- zabawa językowa. Prowadzący rozcina 
obrazki jedzenia na pół i rozkłada na dywanie po jednej połówce każdej pary. Drugie 
połówki daje dziecku, którego zadaniem jest odnalezienie brakującej części, 
połączeniu obu i nazwanie tego, co znajduje się na obrazku. 

3. ,, Jumpity jump”- zabawa językowo- ruchowa. Dziecko wyjmuje z koszyka obrazki 
albo plastikowe zabawki przedstawiające jedzenie. Zadaniem dziecka jest nazwanie 
ich, a jak usłyszy słowa ,,Jumpity jump”, musi wstać i skakać w miejscu. Prowadzący 
mówi ,,sit down” idziecko siada i znowu wyjmuje rzeczy z koszyczka i nazywa je itd. 

4. ,, Point to”- zabawa językowa. Prowadzący rozkłada na podłodze obrazki 
przedstawiające jedzenie i mówi ,, Point to an apple/ a banana/ a sandwich/ cheese/  
bread etc. Dziecko wskazuje różdżką wymieniane produkty. 

5. Song and stories: 
       https://www.youtube.com/watch?v=Qru-dNME_Wg 
        https://www.youtube.com/watch?v=qEi788oWqnA 
        https://www.youtube.com/watch?v=XTxxic0ea88 
 
Opis przebiegu zajęcia: 
      7.05. 
 

1. ,,Show me” – zabawa językowa. Dziecko kładzie obrazki z jedzeniem na stole. 
Prowadzący mówi ,, I like chicken’’. Dziecko musi prawidłowo wskazać kartę i 



powiedzieć ,, Yum! Yum! I like chicken”. Należy powtórzyć tą zabawę z innymi 
obrazkami. 

2. ,, What’s your favourite food?” – zabawa językowa. Prowadzący rozkłada w 
jednej linii obrazki jedzenia i pyta się ,, What’s your favourite food?. Dziecko 
kładzie papierowe serduszko pod ulubionym jedzeniem. Następnie pyta się 
prowadzącego ,, What’s your favourite food? Prowadzący kładzie swoje 
papierowe serduszko pod ulubionym jedzeniem i odpowiada ,, My favourite food 
is a banana/ an apple” etc. 

3. ,, Picnic plate”- zabawa plastyczna. Dziecko otrzymuje papierowy talerzyk i 
kolorowe gazetki z ofertami różnych produktów. Przedszkolak wydziera z nich 
obrazki jedzenia, które chciałoby wziąć na piknik i przykleja do talerzyka. 
Następnie nazywa jedzenie, które wybrało. 

4. ,, Read my lips”- rozkładamy obrazki lub zabawki przedstawiające słownictwo z 
w/w tematu na podłodze. Dziecko ma za zadanie z ruchu naszych ust odczytać, 
którą nazwę wymieniamy i powtórzyć na głos. 

5. Stories and vocabulary: 
    
https://www.youtube.com/watch?v=Jd1l_BYuK6c 
https://www.youtube.com/watch?v=MwAWUYRtJHs 
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo 
 

 


