
Drodzy Rodzice, 
przed nami w tym tygodniu wyjątkowe i piękne rodzinne święto - Dzień Matki. W krajach 
anglojęzycznych jest ono ruchome i np. w Wielkiej Brytanii obchodzone jest w czwartą niedzielę 
Wielkiego Postu (w tym roku było to 26 marca). Z okazji święta wszystkich Mam pobawimy się 
słownictwem związanym z rodziną.  Życzę miłej zabawy! 
Celina Wolf 
 

FAMILY 
 
Mummy (mami) - mama 
Daddy (dedi) - tata 
Sister (sister) - siostra 
Brother (brader) - brat 
Baby (bejbi) - dzidziuś 
Grandma (grenma) - babcia 

Grandpa (grenpa) – dziadek 

Family (famili) - rodzina 
 
 

 
Zaczniemy, jak zwykle, śpiewająco: 
 

The finger family - piosenka o rodzinie paluszków – dzieci być może pamiętają ją z zajęć 
przedszkolnych ☺ 
https://youtu.be/mjFcrv6Lfx8 
 
Przy tej piosence od razu proponuję pierwszą ZABAWĘ: 
 
Odrysowujemy rączkę dziecka, którą ono potem wycina (można to zrobić na kolorowym 
papierze lub pomalować, jeśli dziecko ma ochotę). Następnie przygotowujemy małe 
karteczki z obrazkami członków rodziny (daddy, mummy, brother, sister, baby). Dziecko 
słuchając piosenki układa poszczególne postaci na swojej papierowej rączce. 

 
 

 Można też narysować buzie mazakiem na własnej dłoni ☺ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/mjFcrv6Lfx8


 



ZABAWY 
 

1. ZAMIANA MIEJSC. Na dywanie rozkładamy karty członków rodziny (np. z załącznika). 
utrwalamy ich nazwy z dzieckiem a potem prosimy o zamknięcie oczu. W tym czasie 
zamieniamy miejscami najpierw po dwie karty. Grę można utrudnić zamieniając coraz 
więcej obrazków. 

 
2. DRZEWKO RODZINNE. Do tej zabawy potrzebujemy karty i kubeczki (mogą być 
zwykłe kartki). Pokazujemy dziecku kartę obrazkową przedstawiającą poszczególnych 
członków rodziny. Jeśli zgadnie po angielsku, kogo ona przedstawia, układa wieżę (karta-
kubek-karta-kubek). Wygrywa osoba z najwyższą wieżą lub tą, która zawali się jako 
ostatnia. 
 

3.  FOTOGRAF. Rozwieszamy/ rozkładamy karty w różnych miejscach pokoju i 
informujemy dziecko, że zamienia się w fotografa. Zadaniem dziecka jest „zrobienie” 
zdjęcia (dziecko udaje tę czynność) właściwej osobie (tej, o którą poprosimy). W tej 
zabawie można wykorzystać zrobiony z tektury aparat fotograficzny bądź jakiś 
zabawkowy lub prawdziwy jeżeli mamy. 
 
 
 
Można oczywiście korzystać z wszystkich zamieszczonych dotychczas zabaw w języku 
angielskim, dowolnie je modyfikując, w zależności od utrwalanego aktualnie słownictwa. 
 
 
 
 

Dodatkowe materiały, do wykorzystania w miarę chęci  i możliwości: 

 
1. Uzupełnij obrazek – dziecko łączy liniami odpowiednie fragmenty z obrazkiem. Po 

wydrukowaniu można też wyciąć poszczególne elementy i wkleić je we właściwym 
miejscu. 

 
 

2. Labirynt -   który z członków rodziny znajdzie drogę do domu? Kto spotka kogoś na 
swojej drodze?



 



 


