
Gry i zabawy dydaktyczne 

 w klasach IV –VI 

 

 

 

Sprawdzone sposoby na urozmaicenie  

zajęć z języka angielskiego 

 w szkole podstawowej 



ZASTOSOWANIE GIER I ZABAW DYDAKTYCZNYCH 
 

Gry i zabawy z powodzeniem mogą być stosowane zarówno na zajęciach  

w szkole, jak i w trakcie indywidualnych lekcji, zabaw z przyjaciółmi                             

lub też w rodzinnym gronie. 

Konkretne zastosowania podczas zajęć w szkole: 
 

 wprowadzenie do tematyki lub zagadnień gramatycznych, które mają być 

   prezentowane w trakcie danej lekcji, 

 podsumowanie lekcji poruszającej daną tematykę lub zagadnienia gramatyczne, 

 sprawdzenie umiejętności językowych ucznia pod kątem znajomości słownictwa 

   lub wybranych zagadnień gramatycznych, 

 

 

 



 

 

 

  wykorzystanie jako ćwiczenia rozluźniającego w trakcie zajęć w sytuacji, 

   gdy uczniowie wykazują  oznaki zmęczenia oraz mają problemy z koncentracją, 

wykorzystanie jako formy nagrody na zakończenie lekcji, 

 wykorzystanie przed dłuższymi przerwami w nauce (przerwa świąteczna,  

   ferie, wakacje). 



ZALETY GIER I ZABAW 

 

Korzystanie z gier i zabaw dydaktycznych jako metody wspierającej naukę języka 

angielskiego ma wiele korzyści: 

 wpływają na rozładowanie napięcia i stresu towarzyszących nauce i próbom 

   tworzenia własnych wypowiedzi oraz czynnego stosowania poznanych słów, 

   zwrotów  i form gramatycznych (redukują strach i zahamowania); 

 sprzyjają nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry; 

 uczą współpracy w grupie, zespole; 

 pozwalają na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem a nauczycielem, 

  dzięki czemu ewentualne uwagi ze strony nauczyciela przybierają mniej formalny   

   i mniej stresujący dla ucznia charakter; 

 doskonalą sprawności umysłowe (na przykład pamięć, koncentrację, 

   spostrzegawczość); 



rozwijają zainteresowania i kreatywność; 

 pobudzają ciekawość; 

 motywują do nauki; 

 sprzyjają nauce skutecznego zapamiętywania; 

 uczą aktywności i zdrowej rywalizacji oraz przyjmowania porażek; 

angażują w zabawę dzieci nieśmiałe; 

uczniowie wykorzystują swoje wszystkie zmysły; 

 uczą słuchania innych; 

 proces nauczania przebiega bezwiednie (uczniowie nie są świadomi,  że w czasie 

   trwania gier muszą wykonać o wiele trudniejsze zadania językowe niż podczas 

   wykonywania prostych ćwiczeń językowych). 

 

 

 

 

 



ZASADY GIER I ZABAW 

 

Wprowadzając gry i zabawy do procesu nauczania – uczenia się należy pamiętać 

 o tym, że: 

 

1. Gra musi mieć określony cel. 

2. Instrukcje muszą być jasne, krótkie, zrozumiałe i podane przed rozpoczęciem  

    zabawy. 

3. Podanie instrukcji powinno być zakończone informacją zwrotną otrzymaną  

     przez uczniów. 

4. Gra nie może wykraczać poza aktualny poziom wiedzy i umiejętności uczniów. 

5. Gra nie może być zbyt trudna, zbyt długa i zbyt skomplikowana. 

6. Gra powinna się kończyć zwycięstwem gracza lub drużyny albo powinna zostać 

    zakończona przez nauczyciela w takim momencie, kiedy zainteresowanie dzieci 

    grą jest jeszcze stosunkowo duże. 

 



7. Warto przemyśleć sposób doboru uczniów w pary, grupy. 

8. Należy pomyśleć o dzieciach, które odpadają z gry, aby się nie nudziły,  

    nie przeszkadzały  innym. 

9. Należy przewidzieć szacowany czas  zabawy lub gry. 

10.Nauczyciel w trakcie gier pełni rolę prowadzącego lub monitoruje grę  

     pomagając w razie potrzeby, czy niweluje wszelkie przeszkody i problemy. 



Propozycje 

 gier i zabaw dydaktycznych  

do wykorzystania  

na lekcji  języka 

angielskiego 
 



WYŚCIG RZĘDÓW 

 

1. Nauczyciel dzieli klasę na dwa rzędy. 

2. Każdemu z uczniów przyporządkowuje liczbę. 

3. W ten sposób tworzymy pary po jednej osobie z każdego rzędu. 

4. Następnie nauczyciel wywołuje jakiś numer np. 2. 

5. Osoby z tym numerem podchodzą do nauczyciela i wykonują jego polecenie. 

     Polecenia mogą być różne w zależności od możliwości uczniów  

     np. przetłumacz na j. angielski, napisz, narysuj, pokaż itp. 

6. ,,Rząd”, z którego uczeń szybciej wykonał polecenie, otrzymuje punkt. 

7. Wygrywa rząd z większą ilością punktów. 

 

 Zabawa ta może być stosowana na każdym poziomie zaawansowania. 

 Doskonale nadaje się do powtarzania rożnego rodzaju zagadnień leksykalno –  

   gramatycznych , rozwija spostrzegawczość i koncentrację uwagi. 



RUNNING DICTATION (DYKTANDO) 

 

1. Nauczyciel przygotowuje krótki tekst.  

2. Uczniowie są podzieleni na dwie drużyny. 

3. Każda drużyna wybiera swojego sekretarza, który ma kartkę i długopis. 

4. Zawodnicy ustawiają się jeden za drugim. 

5.Nauczyciel zawiesza  przygotowany tekst  w pewnej odległości od zawodników. 

6. Na dany znak, pierwsi w kolejce startują, dobiegają do kartki z tekstem i starają 

     się zapamiętać jak najwięcej zdań. 

7. Przybiegają do sekretarza, dyktują mu tekst i ustawiają się na koniec kolejki. 

8. Następni zawodnicy sprawdzają ,na jakim etapie kończy się zapis i biegną 

    do kartki. 

 Celem gry jest utrwalenie pisowni wyrazów, ćwiczenie koncentracji, pamięci 

oraz sprawności czytania. 











PASS THE BOMB (PODAJ BOMBĘ) 

 

1. Uczniowie siedzą w kole. 

2. Losują karteczki z literkami lub sylabami. 

3. Podają wyraz na tę literę lub z tą sylabą, ale nie mogą powtórzyć wyrazów,  

    które już były wypowiedziane. 

4. Dla utrudnienia każda osoba, na którą przychodzi kolej, otrzymuje tykającą 

    bombę. (Zamiast bomby można włączyć cicho muzykę.) 

5. Bomby należy się jak najszybciej pozbyć przekazując ją do osoby po lewej 

    stronie. 

6. Można to zrobić dopiero po podaniu prawidłowego wyrazu. 

7. Bomba w nieoczekiwanym momencie wybucha (wybuch bomby można zastąpić 

   wyłączeniem utworu), a osoba, która ją wtedy trzyma, odpada z gry. 

 Zabawa dostarcza niesłychanych emocji, a dzięki niej sprawdzamy znajomość 

słownictwa wśród uczniów i zmuszamy do uważnego słuchania kolegów z klasy. 

 











INTELIGENCJA 

 

1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. 

2. Każda grupa powinna otrzymać kartkę papieru z narysowaną tabelą. 

3. W pierwszej kolumnie grupy zapisują wylosowaną literę lub podaną 

    przez nauczyciela. 

4. W kolejnych kolumnach wybraną kategorię np. owoce, ubrania, zwierzęta itd. 

5. Jedna osoba z grupy w myślach mówi alfabet angielski, a druga osoba 

    z drużyny przeciwnej mówi „stop”. 

6. Na wybraną literę należy wpisać po jednym wyrazie w każdej kategorii. 

7. Zasady: 

 -nie przekraczamy danego limitu czasu, 

 -nie powtarzamy tego samego słowa w różnych kategoriach, 

 -błąd ortograficzny dyskwalifikuje słowo. 



8. Wszystkie grupy kolejno odczytują wpisane przez siebie słowa w poszczególne 

kolumny. 

9. Za wpisanie słowa, którego żadna z grup nie wymyśliła, grupa przyznaje sobie 

dwa punkty. 

10. Za wpisanie słowa, które ktoś inny wpisał w tę samą kolumnę, przyznaje się 

jeden punkt. 

 

 Gra może być już stosowana na różnych poziomach, nawet na poziomie 

podstawowym. Wtedy nauczyciel może zawężać tematy do grupy tematycznej 

omawianej na lekcjach i może zaproponować litery bardziej popularne.  

 Gra doskonale nadaje się do utrwalenia pisowni wyrazów, powtórki słownictwa 

lub sprawdzenia stopnia jego opanowania. 











KALAMBURY 

 

1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. 

2. Na karteczkach wypisane są słowa, wyrażenia do przedstawienia 

    lub narysowania. 

3. Jedna osoba z  drużyny losuje hasło i gestami, mimiką próbuje przedstawić  

     hasło dla swojej grupy. 

4. Zarówno podczas przedstawiania lub rysowania nie można nic mówić, 

    ani wydawać  dźwięków podpowiadających hasło. 

 

 Gra jest bardzo przydatna w nauce kolokacji, czasowników frazowych, idiomów, 

       a wizualizacja i dowcipne skojarzenia gwarantują sukces zapamiętania. 



DWADZIEŚCIA PYTAŃ 

 

1. Dzielimy klasę na grupy. 

2. Jedna osoba z grupy wybiera sobie tożsamość lub przybiera taką,  jaką nauczyciel 

    jej nada np. zawód, zwierzę, przedmiot itd. 

3. Jest przepytywana przez  drużyny, ale może odpowiadać tylko  „tak” lub   „nie”. 

4. Pytania powinny być zadawane na przemian przez grupy, po kolei przez każdą 

    osobę z drużyny. (Are you a man? Do you work with animals? Do you wear  

    a uniform? Is it red?) 

5. Powtórzone lub niepotrzebne pytania też się liczą. 

6. Wygrywa ta grupa, która odgadnie, o jakie słowo chodzi. 

 

  Gra jest doskonała do powtórki słownictwa lub do utrwalenia zasad tworzenia 

     pytań  w  danym czasie.  



GŁUCHY TELEFON 

 

1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. 

2. Uczniowie z poszczególnych drużyn ustawiają się jeden za drugim. 

3. Nauczyciel dla każdej z grup przygotowuje słowo lub zdanie, które mówi 

pierwszej osobie z drużyny. 

4. Pierwsza osoba z drużyny  szepce je do ucha kolejnej osobie . 

5. Kolejna osoba dokładnie w ten sam sposób przekazuje dokładnie, to co usłyszała. 

6. Zadaniem ostatniej osoby z drużyny jest zapisać lub powiedzieć nauczycielowi, 

to co usłyszała. 

7. Punkt zdobywa ta drużyna, której ostatni uczestnik poprawnie wymówił                              

lub zapisał, to ,co usłyszał. 

 

 Zabawa może być stosowana na różnych poziomach i skłania do dokładnego 

słuchania  i wyraźnego wymawiania słów, wyrażeń, zdań. 















NARYSUJ, TO CO JA 

 

1. Uczniowie pracują w parach. 

2. Każda z par powinna mieć przygotowane duże kartki, ołówki, kredki, gumkę. 

3. Zadaniem uczniów jest narysować dokładnie taki rysunek, jaki opisuje  

    nauczyciel. 

4. Pary mogą zadawać pytania nauczycielowi, ale ich liczba powinna być 

    ograniczona. 

5. Zwycięża para, której rysunek jest najbardziej podobny do opisywanego  

    przez nauczyciela oryginału. 

 

  Celem zadania jest skupienie się na słuchaniu i precyzyjne oddanie tego, 

     co  uczeń  zrozumiał ze słuchu. 

 











KTO TO ZAPAMIĘTA 

 

1. Nauczyciel  rozpoczyna zabawę od wypowiedzenia  zdania. 

2. Następnie wskazuje osobę, która powtórzy to zdanie i doda swój element. 

3. Kolejna osoba powtarza nowe zdanie i dodaje następny element. 

4. Wygrywa osoba, która zapamięta jak najwięcej nowych elementów w zdaniu. 

Nauczyciel: 

I’m at the clothes shop and I’m buying a red dress. 

(Jestem w sklepie odzieżowym i kupuję czerwoną sukienkę.) 

Uczeń 1: 

I’m at the clothes shop and I’m buying a red dress and blue shoes. 

(Jestem w sklepie odzieżowym i kupuję czerwoną sukienkę i niebieskie buty.) 

 Celem gry jest powtórka słownictwa z danej dziedziny, konstrukcji 

gramatycznych,  jak również utrwalenie wymowy poszczególnych wyrazów  

      czy zdań. 

 



ŻYWE ZDANIA 

 

1. Uczniowie losują karteczki z napisami przygotowanymi przez nauczyciela. 

2. Osoby, które wylosowały karteczkę ustawiają się w rządku przodem do klasy. 

3. Zadaniem wybranej osoby z grupy jest ustawić swoje koleżanki i kolegów                         

w ten sposób, aby powstało logiczne i poprawne  gramatycznie zdanie. 

 

 Gra uczy logicznego myślenia. 

 Jest doskonała do ćwiczenia zagadnień gramatycznych (szyk wyrazów w zdaniu, 

       tworzenie pytań, przeczeń itd.). 

 

 



















MEMORY 

 

1. Nauczyciel przygotowuje karty z obrazkami i napisami, które razem tworzą pary. 

2. Karty są rozkładane na stoliku  obrazkiem lub napisem do dołu. 

3. Każdy z graczy może odwrócić tylko dwie karty i próbuje odnaleźć pasującą 

    parę. 

4. Jeśli to się uda, odkrywa kolejne karty.  

4. Pozostali starają się zapamiętać, gdzie leżą karty, które już były odkryte. 

5. Wygrywa ta osoba, która zebrała najwięcej par. 

 

  Gra rozwija pamięć. 

  Poprawia zdolność koncentracji uwagi. 

  Jest idealna do powtórzenia i utrwalenia słownictwa, jak również zagadnień   

      gramatycznych. 







 

 

Dziękuję za uwagę !  

 

                      Małgorzata Tokarczuk   

                                           nauczyciel języka angielskiego 

                                           Zespół Szkół w Strachosławiu 

 
 


