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Czerwiec będzie miesiącem, w którym dzieci będą mogły utrwalić sobie 

słówka, które poznały w ciągu całego roku szkolnego. Uznałam, że 

najlepszą metodą będzie udostępnienie skanów obrazków wchodzących w 

skład gry „Bingo”, w którą gram z dziećmi bardzo często w ciągu roku. 

Dzięki temu na bieżąco poznają nowe słówka i utrwalają już znane. Na 

pierwsze 2 tygodnie czerwca ( 4 zajęcia) umieszczam po 9 obrazków na 

każde z zajęć. Niech dzieci wytną sobie obrazki, próbują przypomnieć 

sobie nazwy – ja również poniżej podam te nazwy. Są to nazwy z kategorii 

„Animals” - zwierząta oraz „Fruits and vegetables”- owoce i warzywa 

Proszę, aby dzieci bawiły się obrazkami. Mogą bawić się w znane i 

lubiane zabawy :What is it? - Co to jest? oraz „What is missing?” - Czego 

tu brakuje? Już wcześniej opisywałam, na czym polegają te zabawy, a 

dzieci pewnie też pamiętają. Miłej zabawy. 

 

Zajęcie 1 : 

 

orange (orendż) – pomarańcza 

radish (radisz) – rzodkiewka 

carrot (karot) – marchewka 

tomato (tomatoł) – pomidor 

lemon (lemon) – cytryna 

watermelon (łotermelon) – arbuz 

banana (banana) – banan 

bee (bi) – pszczoła 

butterfly (baterflaj) – motyl 

 

Zajęcie 2: 

 

cherry (czeri) – czereśnia 

pear (per) – gruszka 

strawberrie (strołberi) – truskawka 

peas (pis) – groszek 

onion (anien) – cebula 

cucumber (kiukamber) – ogórek 

lettuce (letis) – sałata 



grapes (grejps) – winogron 

apple (epl) – jabłko 

 

Zajęcie 3: 

 

fish (fisz) – ryba 

mouse (małs) – mysz 

hedgehog (hedżhog) – jeż 

hen (hen) – kura 

dolphin (delfin) – delfin 

sheep (szip) – owca 

cow (kał) – krowa 

grasshopper (grashoper)- konik polny 

spider (spajder) – pająk 

 

 

Zajęcie 4: 

 

tiger (tajger) – tygrys 

lion (lajon) -lew 

snake (snejk) -wąż 

crocodile (krokodajl) – krokodyl 

kangaroo (kanguru) – kangur 

fox (fox) – lis 

giraffe (dżiraf) – żyrafa 

wolf (łulf) – wilk 

bear (ber) – niedźwiedź 
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