
Emotions 

1. SING A SONG – Zapoznajemy dziecko z piosenką: This Is A Happy Face 

https://www.youtube.com/watch?v=lQZX1IIAnLw  

Podczas śpiewania można robić miny takie o których mowa w piosence. 

 

 

2. FLASHCARDS – drukujemy karty flashcards i dajemy dziecku do wycięcia.  

a. What is on the card? 

Rozkładamy karty na podłodze (8 kart) i nazywamy je po kolei. Aby zaciekawić 

dziecko możemy zmieniać głos np. mówić szeptem lub głośno. Pokazujemy dziecku 

obrazki z różnymi minami, dziecko próbuje nazwać po angielsku minę jaką widzi na 

ilustracji.  

b. Which one is missing? 

Powtarzamy czynność z punktu a. What is on the card? Gdy już omówimy wszystkie 

karty prosimy dziecko o zamknięcie oczu i zabieramy jedną kartę. Gdy dziecko 

otworzy oczy próbuje powiedzieć czego brakuje.  Na początku można zacząć zabawę 

z mniejszą ilością kart.  

c. What has changed place? 

Powtarzamy czynność z punktu a. What is on the card? Gdy już omówimy wszystkie 

karty prosimy dziecko o zamknięcie oczu, w tym czasie zamieniamy dwie karty 

miejscami. Gdy dziecko otworzy oczy próbuje powiedzieć, które karty zmieniły swoje 

miejsce. 

d. Magic eye 

Rozkładamy karty na podłodze i nazywamy wszystkie po kolei. Następnie odwracamy 

do dołu jedną kartę i ponownie próbujemy nazwać wszystkie karty razem z tą 

zasłoniętą. Potem znowu odwracamy drugą kartę i znowu próbujemy nazwać 

wszystkie karty razem z dwoma odwróconymi. Później odwracamy trzecią, czwartą, 

itd. Próbujemy do momentu aż wszystkie karty zostaną zasłonięte.   

 

 

3. MEMORY – drukujemy i wycinamy karty z obrazkami (64 obrazki), rozpoczynamy grę w 

memory za każdym razem, gdy któremuś z graczy uda się odnaleźć parę pokazuje minę taką 

jak na obrazku i próbujemy ją nazwać.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=lQZX1IIAnLw


Flashcards
happy face – szczęśliwa mina 

 

 

sleepy face – śpiąca mina 

 

 

angry face – zła mina 

 

 

surprised face – zdziwiona mina 

 

 

excited face – podekscytowana mina 

 

 

sad face – smutna mina 

 

 

nervous face – zdenerwowana mina 

 

 

silly face – głupia mina 

 

  



Memory



 


