
Erasmus+ „Graj ze mną i ucz mnie” – nauka poprzez zabawę – język angielski 

 

W ramach realizowanego projektu międzynarodowego „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i 

nowoczesność w aktywizującym nauczaniu” nauczyciele w naszej szkole wprowadzają elementy gier 

dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.  Celem tych gier jest poznanie bądź 

utrwalenie materiału oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce, często w połączeniu z innymi 

dziedzinami nauki. Uczniowie bardzo lubią model uczenia się poprzez zabawę, co przynosi wielorakie 

pozytywne efekty. Głównymi są zwiększona motywacja do uczenia się, co zaobserwowałam podczas 

zajęć i rozmów z uczniami. Wciąż pytają oni, czy słówka będziemy poznawać poprzez gry oraz 

opowiadają mi, że zabawy interaktywne, które wprowadzam na zajęciach, uczniowie wykorzystują w 

domu i uczą się bawiąc z rodzeństwem, rodzicami i dziadkami. Wiele pozytywnych opinii otrzymuję 

również od rodziców, co świadczy o tym, iż działania projektowe przynoszą zamierzone efekty.  

Poniżej przedstawię wybrane gry i zabawy, które realizuję z uczniami na zajęciach. Do tej pory 

ze starszymi uczniami głównie skupialiśmy się na grach interaktywnych, które są multimedialną 

wersją tradycyjnych gier typu karty obrazkowe, memorki itp. Dostępne aplikacje i strony z grami 

edukacyjnymi są bezpłatne i ogólnodostępne, stąd ich rosnąca popularność wśród uczniów. Panująca 

w klasie atmosfera współdziałania i wzajemnej pomocy, aby osiągnąć cel, ma wielokierunkowe 

znaczenie – dydaktyczne oraz prospołeczne.  

Gry i zabawy z uczniami klas pierwszych: 

1) „Chińczyk po angielsku” – gra podłogowa. Uczniowie grają jako pionki. Rzucają kostką, liczą 

po angielsku ile pól mają pójść do przodu, a następnie losują kartę z obrazkiem i powtarzają słówko z 

karty lub wykonują polecenie. W ten sposób dzieci utrwalają liczby oraz słownictwo z wielu dziedzin. 

Po utrwaleniu słownictwa uczniowie będą wykonywać słowniczki obrazkowe ze słów z wylosowanych 

kart. 

 



2) Memory – Bingo. Uczniowie losują kartę z obrazkami oraz dostają po 8 żetonów do 

zapełnienia pól z obrazkami. Następnie każde dziecko po kolei losuje ze środka trójwymiarową kartę z 

obrazkiem. Na karcie jest obrazek oraz słówko po polsku i angielsku. Dzieci wymawiają wyraz a każdy, 

kto odnajdzie dane słówko na swojej karcie zakrywa je żetonem. Wygrywa ten uczeń, który pierwszy 

zakryje wszystkie obrazki na swojej karcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Tematyczne karty obrazkowe. Do pakietu dołączona jest płytka CD z propozycjami 

wykorzystania ich w grach. Do tej pory nie korzystaliśmy z płytki, gdyż uczniowie sami chętnie 

wymyślają własne reguły i zasady co sprzyja współpracy i kreatywności. Obecnie gramy między 

innymi w obrazkową wersję popularnego remika – kto ma w ręce trzy karty z tej samej kategorii 

może wyłożyć karty na stół i dokładać karty  do każdej kategorii na stole. Karty losujemy ze stosu na 

środku do końca. Inną wersją gry jest układanie menu z kart przedstawiających produkty 

żywnościowe oraz tradycyjny „Piotruś”. Wszystkie działania podczas gier wspomagane są 

powtarzaniem i utrwalaniem słownictwa. 

 

4) Domino obrazkowe – kategoria: kolory i przedmioty w klasie. Uczniowie układają domino 

na zasadzie kolor – przedmiot – kolor.  

 

 

 

 



5) Zabawa utrwalająca słownictwo poznane podczas gry w Bingo. Uczniowie losują karty z 

obrazkami jako „podpowiedzi i pomysły”. Jedna z osób na środku wybiera wyraz losując go z 

trójwymiarowych kart. Następnie każdy uczeń podaje literkę – prawidłowa odpowiedź prowadzi do 

odgadnięcia wyrazu, a nieprawidłowa propozycja powoduje, że człowieczek narysowany na tablicy 

schodzi schodek w dół. Uczniowie starają się wspólnie odgadnąć słówko, aby człowieczek nie wpadł 

na rekina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gry i zabawy z uczniami starszymi – klasy IV – V: 

1) Autorska gra nauczyciela i uczniów – Christmas Quiz Game – uczniowie utworzyli grę pod 

kierunkiem pani Gronickiej a następnie grali w nią w szkole i w domach z rodzinami, poznając przy 

tym słownictwo tematyczne w języku angielskim, a także zwyczaje bożonarodzeniowe krajów 

partnerskich w projekcie. Poniżej prezentujemy również kilka zdjęć ze szkól partnerskich, gdzie 

uczniowie grali w ten quiz. 

 

 

Uczniowie z Turcji grający w ułożony przez naszych uczniów Quiz Game 

Oraz uczniowie z Hiszpanii 



 

 

2) Wyszukiwanie wyrazów – doskonała pomoc na lekcję powtórzeniową. Uczniowie mają 

podaną listę słówek pod diagramem, a następnie muszą odnaleźć wyrazy.  

 

 

 

 

 



2) Gra utrwalająca pisownię słownictwa. Zamiast tradycyjnej listy słówek, w tym przypadku 

nazwy miesięcy, uczniowie wybierają poprawną literę, która występuje w nazwie miesiąca. Po 

odgadnięciu wyrazu wszyscy uczniowie zapisują je do zeszytów. Dostępna różnorodna tematyka 

leksykalna: dni tygodnia, pory roku itp. 

 

3) Jedna z ulubionych gier uczniów typu „Label the Picture”. Dzieci widzą obrazek z 

ponumerowanymi elementami i listę słówek, które muszą dopasować. Złe odpowiedzi wyświetlają się 

pod koniec na czerwono i zmuszają uczniów do naniesienia poprawek. Po uzupełnieniu ćwiczenia 

dzieci przepisują słówka do zeszytów. 

 



 

 

 



4) „Trolley Dash” – wspaniała gra leksykalno – integracyjna. Zadaniem uczniów jest poprawne 

wykonanie zakupów w odpowiednim czasie. Dzieci robią zakupy w parach chłopiec z dziewczynką. Na 

początku gry uczniowie dostają listę zakupów w języku angielskim. Wśród rzeczy do kupienia 

występują produkty kosmetyczne, papiernicze, pieczywo, nabiał, warzywa, owoce, napoje, słodycze, 

ubrania, zabawki itp. Jest to doskonałe utrwalenie i przypomnienie słownictwa, a także okazja do 

współpracy i bardzo wesołej rywalizacji z innymi parami. 

 

5) „Magic Monkey” – Magiczna Małpka to matematyczny magik. Podczas tej gry uczniowie 

utrwalają liczby w zakresie 1 – 100 oraz nazwy działań, np. dodać – add itp. Magiczna Małpka podaje 

uczniom kolejne działania do wykonania, wszystkie w języku angielskim, a następnie odgaduje 

symbol na karcie przypasowany do liczby, która jest rozwiązaniem. Oprócz utrwalenia i poznania 

słownictwa z zakresu matematyki, uczniowie zastanawiają się nad logicznym rozwiązaniem zagadki 

czyli jak Magiczna Małpka odgaduje kartę z symbolem. 

 

 



6) Gry utrwalające przymiotniki. Pierwsza propozycja to uzupełnienie zdania odpowiednim 

przymiotnikiem. Przed wypełnieniem luki uczniowie przepisują wszystkie słówka do zeszytu a 

następnie uzupełniają zdanie. Poprawna odpowiedź skutkuje nakarmieniem małpki, która znajduje 

się po lewej stronie. Gra składa się z około 25 zdań, przy każdym zdaniu znajdują się cztery słówka do 

wyboru. 

 

Kolejna propozycja do utrwalenia lub poznania przymiotników to wybór odpowiedniego 

zdania, który będzie prawdziwy z przedstawionym obrazkiem.  Na zdjęciu widać chłopca i dwa zdania 

„The boy is calm” (Chłopiec jest spokojny) oraz „The boy is angry” (Chłopiec jest zły). Uczniowie 

muszą wybrać poprawne zdanie a następnie zapisać je do zeszytu. Dobra odpowiedź prowadzi 

myszkę z lewej strony ekranu do kolejnego korytarza, a celem gry (oprócz oczywiście wzbogacenia 

wiedzy leksykalnej ) jest doprowadzenie małej myszki do domku z serkiem 

 

 



7) My family – moja rodzina. Poznanie, wzbogacenie i utrwalenie słownictwa związanego z 

rodziną. Gra typu „memorki” polegająca na dopasowaniu obrazka i słówka. Gra dostępna jest z 

wersją audio, każde słówko można odsłuchać. Gra ma kilka wersji, oprócz „memorki” uczniowie grali 

również w dopasowywanie definicji, tzn. podany był w języku angielskim opis osoby i należało 

odgadnąć o jakiej osobie w rodzinie jest mowa.  

 

 

Przedstawione powyżej gry to wybór najciekawszych przeprowadzonych do tej pory zabaw 

dydaktycznych. W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego prowadzone będą „warsztaty 

przygotowawcze”, na których poszerzymy tego typu formy pracy. Oprócz gier w wersji 

multimedialnej będziemy testować dostępne językowe gry karciane i planszowe. Mamy nadzieję, że 

nauka poprzez zabawę przyczyni się do wzrostu wiedzy językowej wśród uczniów i będzie dla nich 

okazją do miłego i efektywnego spędzania czasu z przyjaciółmi i rodziną  

Matylda Gronicka 


