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Daily routine printables 
 

            Przed wykorzystaniem materiałów, zapoznaj się proszę z kilkoma zasadami: 

 

1. Poniższe materiały przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku własnego, w domu 

lub na zajęciach. Bardzo proszę o NIEudostępnianie ich osobom trzecim w formie 

elektronicznej. Możesz za to udostępnić link do wpisu na stronie www.fullofideas.pl, 

w którym znajduje się link do pliku z kartami. 

 

2. Poniższe materiały zostały przeze mnie opracowane oraz zaprojektowane 

graficznie, z wykorzystaniem rysunków, których autorką jest Marzena Wywrocka 

(www.easyteachingideas.blogspot.com). Bardzo proszę o NIEkopiowanie kart ani 

pojedynczych obrazków i NIErozpowrzechnianie ich za pomocą własnej strony 

internetowej/bloga/maila itp. 

 

3. Jeżeli na swojej stronie www i/lub fanpage’u na Facebooku zamieszczasz zdjęcia z 

wykorzystaniem moich materiałów, będzie mi bardzo miło, jeżeli podasz źródło (link 

do konkretnego wpisu) lub po prostu napiszesz, że materiały pochodzą z Head Full 

of Ideas . 

 

4. W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się ze mną: marysia@fullofideas.pl 

 

 

 

 

 

http://www.fullofideas.pl/
file:///C:/Users/Maria/Desktop/HFoI_new/www.easyteachingideas.blogspot.com
mailto:marysia@fullofideas.pl
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W poniższym pliku znajdziesz: 

1. Karty obrazkowe w formie matchards, czyli połączenia obrazków z odcinanymi 

word cards, które można wykorzystać na różne sposoby: 

 jako tradycyjne flashcards - zostawcie podpisy; 

 jako karty do gry w memory - wówczas fajniej sprawdzają się bez podpisów; 

 jako karty, pomagające najpierw wprowadzić - prezentujcie je w całości 

(obrazki plus napisy), a następnie utrwalić / sprawdzić słownictwo, a raczej jego 

znajomość. Gdy dzieci będą już nieźle sobie z nim radziły, odetnijcie napisy i 

zaproponujcie uczniom prostą aktywność, jaką będzie dopasowywanie 

podpisów do odpowiednich obrazków. Takie ćwiczenie z powodzeniem można 

wykorzystać także na zajęciach z dziećmi przedszkolnymi, na których 

nauczyciel będzie odczytywał to co znajduje się na kolejnych word cards, a 

zadaniem dzieci będzie dopasowywanie tego do odpowiednich obrazków; 

 jako element wspólnej pracy plastycznej – plakatu, do stworzenia którego 

przydadzą się matchcards wydrukowane w mniejszym formacie – tak, by miały 

szanse wszystkie zmieścić się na brystolu. Zadaniem dzieci będzie ponownie 

dopasowanie podpisów do obrazków. 

 

2. Kwadratowe karty obrazkowe – kolorowe oraz w wersji B&W = tuszooszczędne, 

które wykorzystać można: 

 

 jako tradycyjne flashcards – do prezentacji i utrwalania słownictwa, także na 

zajęciach z innych przedmiotów, nie tylko angielskiego; 

 karty do gry w memory; 

 karty do gry w BINGO. 

 

3. Plansze do gry w BINGO (także w wersji kolorowej oraz B&W) 

ZASADY GRY: 

1. Rozdajemy dzieciom plansze - w zależności od tego, ile ich mamy, albo jaką 

formę pracy zaplanowaliśmy na dane zajęcia, każdemu po jednej, lub np. jedną 

na parę, oraz zestaw żetonów, których funkcje pełnić będą np. nakrętki od butelek 

- musi ich być tyle, ile obrazków na planszach; 

2. sobie lub osobie, którą wyznaczamy do prowadzenia gry zostawiamy zestaw kart 

(mogą losować je też po kolei uczniowie - taka wersja sprawdza się super na 

zajęciach indywidualnych lub w mniejszych grupkach, wówczas to dzieci 

nazywają to, co się na kartach znajduje);  
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3. nauczyciel (lub inny prowadzący) losuje karty, które może od razu pokazywać 

(jeżeli uczniowie jeszcze super dobrze nie znają słownictwa i gra ma służyć bardziej 

poznawaniu go, a nie utrwalaniu czy sprawdzaniu), a następnie nazywa to, co się 

na nich znajduje; 

4. uczeń (para lub grupa), który odnajdzie u siebie dany obrazek zakrywa go 

nakrętką; gdy wszystkie obrazki na planszy zostaną zakryte, krzyczy "BINGO!" – 

może, ale nie musi to oznaczać końca całej gry. Można grać do momentu, aż 

wszystkie karty zostaną odkryte - w ten sposób uczniowie powtórzą całe 

słownictwo znajdujące się na kartach. 

Plansz mamy łącznie 8, a na każdej znajduje się po 9 obrazków, ldlatego 

wykorzystać je można na dwasposoby: 

 do bardziej rozbudowanej wersji gry, takiej, jak opisana powyżej, gdzie celem 

będzie zakrycie wszystkich 9 obrazków na planszy 

 do szybszej wersji gry – celem gry będzie zakrycie 3 obrazków, które znajują się 

obok siebie w pionie, poziomie lub po skosie – taki układ oznaczać będzie 

„BINGO!” 

 

 

4. Karty pracy, dzięki którym Twoi uczniowie utrwalą poznane na zajęciach 

słownictwo, lub będziesz mogła/mógł sprawdzić jego znajomość . 

        

      Enjoy! 

       M. 
 






























































































































