
 

Catch and clasp  

Do zabawy będą potrzebne różnokolorowe klamerki lub w przypadku większej 

grupy, którą podzielisz na dwie lub trzy drużyny, klamerki w dwóch lub trzech 

kolorach. 

Co najmniej dwoje uczniów trzyma chustę. Dzieci otrzymują po kilka klamerek: 

1 osoba = 1 kolor lub w przypadku większej grupy 1 drużyna = 1 kolor.  

Uczniowie trzymający chustę uciekają, podczas gdy inne dzieci starają się ich 

złapać i przypiąć do chusty jak najwięcej swoich klamerek. Następnie uczniowie 

zliczają ile jakich kolorów znalazło się na chuście.  

Ustalcie wcześniej limit czasowy dla jednej rundy zabawy. Możesz użyć 

minutnika, gwizdka, klasnąć w ręce lub włączać i pauzować znaną już grupie 

piosenkę. 

Password!  

Do zabawy będą potrzebne realia z dowolnej kategorii leksykalnej oraz tunel. 

Jeżeli nie masz do dyspozycji prawdziwego tunelu, ustawcie go z krzeseł lub 

stolików. 

Dziecko przechodzi przez tunel, na którego końcu czeka na nie „brama” z 

chusty trzymanej przez dwoje uczniów. Lektor lub kolejny uczeń pełni straż za 

bramą. Strażnik woła: Password! i przykłada do otworu w chuście tajemniczy 

przedmiot. Zawodnik wyciąga rękę przez otwór i próbuje odgadnąć jaki to 

przedmiot. Po odgadnięciu hasła, brama otwiera się i uczeń może wyjść z 

tunelu. 

  



 

High & low  

Ta aktywność wprowadza i utrwala pojęcia przeciwstawne. 

Wszystkie dzieci poruszają się w kręgu trzymając uchwyty spadochronu. Lektor 

wprowadza pojęcia oraz ich antonimy, a grupa natychmiast wykonuje daną 

czynność, angażując do zapamiętywania wyrazów ruch fizyczny. 

Następnie lektor podaje tylko jedno z pojęć, a dzieci wykonują czynność do 

niego przeciwną.  

Zabawa może odbywać się przy akompaniamencie muzyki instrumentalnej, w 

rytm której będziecie się poruszać. 

Przykłady pojęć przeciwstawnych: up and down (wstajemy i kucamy) lub look 

up and look down, walk/skip/stomp around fast and slow, go right and left, 

open and close (składamy chustę spotykając się w środku), jump high and low, 

hot (wachlujemy się chustą) and cold (okrywamy się), touch the ceiling and 

touch the floor, be happy and be sad, go crazy and freeze. 

Finish that 

Grupa ustawia się w kręgu trzymając uchwyty spadochronu.  

Zabawę rozpoczyna lektor rozpoczynając wprowadzony już wyraz: ele … i 

wysyła chustą falę zachęcając grupę do dokończenia wyrazu: …-phant!. Po 

kilku rundach lektor milczy, a uczniowie sami rozpoczynają wyrazy.  

Możesz też wyznaczać konkretne osoby do odgadywania końcówek 

wymieniając imię i posyłając falę w kierunku tej osoby: Ola! Pi… „-zza!”, 

Michał! Pi …„-kaboo ”. Ważne aby zabawa była dynamiczna. 



 

Down the hole  

Grupa ustawia się w kręgu trzymając uchwyty spadochronu.  

Lektor wyjmuje z kapelusza realia, a uczniowie je nazywają. Mogą być to 

pluszowe owoce i warzywa, zwierzątka, zabawki. Następnie lektor rzuca realia 

na spadochron, a grupa wspólnie próbuje zrzucić je z chusty przez otwór na 

środku. 

Dodatkowo możesz wyznaczyć jednego z uczniów do łapania w koszyk 

uciekających przez otwór przedmiotów. 

Waiter’s race 

Uczniowie są kelnerami, którzy trzymają wspólnie tacę w postaci rozłożonej 

chusty. Na środku sali ustawcie stolik z obrusem. 

Przed rozpoczęciem zabawy każde z dzieci losuje jeden przedmiot (mogą być to 

plastikowe sztućce, owoce i warzywa, czy puste opakowania), nazywa go i 

kładzie na chuście. 

Na znak lektora uczniowie chwytają spadochron i ostrożnie podnoszą „tacę” tak, 

aby nic z niej nie spadło. Lektor rzuca hasła: run/jump/skip/hop/run/crawl/stomp 

around the table!, a kelnerzy wspólnie okrążają ustawiony wcześniej stolik, 

starając się nie zrzucić niczego z tacy. 

Na koniec zabawy kelnerzy zbierają przedmioty, które wylądowały poza tacą i 

ponownie je nazywają. 

Jeżeli masz do dyspozycji kostkę z kieszeniami, zamiast wydawania poleceń, 

wyznaczaj dzieci do losowania czynności kostką i ich samodzielnego 

nazywania. 



 

We are family 

Przed zabawą, najlepiej na poprzedzających zajęciach, wprowadź w grupie 

piosenkę Finger family.  

Każdy z uczniów losuje postać z kategorii family za pomocą kostki z 

kieszeniami lub karteczek ukrytych w kapeluszu. Jeżeli grupa jest liczna, może 

być kilku tatusiów, babć, czy braci.  

Grupa ustawia się w kręgu trzymając uchwyty spadochronu. Lektor rzuca hasło: 

Daddy! Dzieci, które wylosowały tę postać chowają się pod chustą. Poruszamy 

się w koło śpiewając:  

Daddy daddy, daddy daddy, where are you? Tatusiowie wychodzą spod chusty: 

Here I am, here I am! How do you do? Tatusiowie wracają do kręgu. 

 

Następnie lektor rzuca hasło: Auntie! A ciocie chowają się. 

Auntie auntie, auntie auntie, where are you? Ciocie pokazują się i odpowiadają: 

Here I am, here I am! How do you do? itd. 

Sit on … 

W tej zabawie chusta leży rozłożona na podłodze. Na każdym polu znajduje się 

karta obrazkowa. Uczniowie chodzą dookoła spadochronu w rytm muzyki. 

Lektor woła: Sit on … rainy!, a dzieci próbują usiąść na odpowiednim polu. 

Z elementem rywalizacji: kto pierwszy usiądzie na obrazku nazywa go i zabiera 

jako swój punkt. Lektor dokłada na to miejsce kolejny flashcard nazwany przez 

grupę. Punkty zliczamy wspólnie na koniec zabawy, przypominając 

jednocześnie co znajduje się na każdym obrazku. 



 

Z pominięciem elementu rywalizacji: kto pierwszy usiądzie na obrazku nazywa 

go, oddaje lektorowi i losuje kolejny obrazek na jego miejsce. 

Po kilku rundach lektor milczy. Wyznacza uczniów, którzy na jedną rundę 

wychodzą z kręgu i moderują zabawę. 

Yes or No 

Wszyscy uczniowie stoją w kręgu trzymając chustę. 

Yes = Stand up! No = Sit down! 

Lektor pokazuje grupie kolejne flashcards mówiąc: This is lettuce. Jeżeli 

twierdzenie jest zgodne z tym co znajduje się na obrazku, dzieci stoją. Jeżeli jest 

to fałsz, dzieci siadają. Po kilku rundach, gdy zasady gry są zupełnie jasne, 

lektor przyspiesza tempo pokazywanych flashcards (najwięcej śmiechu jest gdy 

prawda i fałsz pojawiają się naprzemiennie, a chusta wachluje). 

Spin the bottle 

Uczniowie trzymają płasko rozłożony spadochron, tworząc stoliczek (w grupach 

maluszków sugeruję jednak ułożenie chusty na podłodze). Na każdym z pól 

znajduje się karta obrazkowa. Jeden z uczniów wychodzi z kręgu i kręci dużą 

plastikową butelką lub kręglem umieszczonym na środku chusty. Wylosowany 

przez butelkę obrazek zostaje nazwany, a następnie wymieniony na inny. 

  



 

Put put put 

Uczniowie trzymają rozłożony spadochron lub siadają w kręgu wokół niego. Na 

każdym z pól znajduje się karta obrazkowa. 

Lektor wyznacza ucznia (lub kilkoro uczniów) do wyjścia z kręgu. 

Put your head on giraffe! Uczeń podchodzi do odpowiedniego flashcard i 

przykłada do niego głowę. Do kolejnego ucznia: Put your toes on hippo! Uczeń 

podchodzi do odpowiedniego flashcard i próbuje przyłożyć do niego palce stóp 

itd. 

Następnie uczniowie sami wymyślają komendy z Put your … on …! Teraz 

lektor milczy, wyznaczając gestem osoby, które wychodzą z kręgu, a uczniowie 

wydają komendy sobie nawzajem. Po kilku turach flashcards należy wymienić. 

Clock hands 

To zabawa dla grup, które „uczą się zegarka”. Potrzebna Ci będzie chusta 

dwunastoosobowa. 

Uczniowie kładą wokół chusty reprezentującej tarczę zegara flashcards numbers 

1-12. 

Lektor podaje określoną godzinę, a dzieci kolejno układają się odpowiednio na 

spadochronie używając własnych rąk i nóg jako wskazówek zegara. 

Następnie uczniowie losują zapisane przez lektora godziny i odczytują je osobie, 

która układa się na chuście zgodnie z tym, co usłyszała. 

  



 

My day  

To kolejna zabawa dla grup, które „uczą się zegarka”, zatem potrzebna Ci 

będzie chusta dwunastoosobowa. 

Uczniowie kładą wokół chusty reprezentującej tarczę zegara flashcards numbers 

1-12. 

Następnie losują flashcards z kategorii my day/ my routine, nazywają czynności 

i układają je na odpowiednich polach chusty, czyli na tarczy zegara: I always get 

up at 7 o’clock. I watch TV from 5 to 7.  

Pizza toppings 

Do tej zabawy potrzebne będą karty obrazkowe reprezentujące jedzenie lub 

realia. 

Spadochron leży rozłożony na podłodze udając pizzę (powinien mieć 

przynajmniej tyle pól ile uczestników zabawy). Dzieci losują karty obrazkowe 

lub realia (do ukrycia flashcards polecam puste pudełko po pizzy), nazywają 

składnik i w zależności od tego czy mają na niego ochotę czy nie, układają go na 

swoim kawałku lub wrzucają z powrotem do pudełka: I like mushrooms on my 

pizza. I don’t like ham as pizza topping. Cheese is yucky. 

Żeby było śmieszniej dorzuć kilka niepasujących obrazków, na przykład shoe 

lub hippo.  

  



 

Spider! 

Dwóch uczniów jest pajączkami i trzyma chustę rozłożoną jak pajęczynę. 

Próbuje złapać w nią uciekające dzieci-muszki. 

Złapane w sieć dziecko losuje z kapelusza flashcard. Jeżeli odpowie co jest na 

obrazku, jest „uratowane”. Osoba, która nie zna danego słówka łapie uchwyt 

pajęczyny i dołącza do pajączków. Jeśli uczeń  nie zna odpowiedzi, ktoś inny 

może nazwać obrazek i go uratować. 
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