
 

 

 

 

 

 

Szczegółowy opis zajęć w przedszkolu Bajkoland w Gdyni 

 

* Pakiet językowy – angielski * 

 

English classes 

- codzienne zajęcia ogólnorozwojowe z języka angielskiego prowadzone w oparciu o program 

Welcome to Our World wyd. National Geographic Learning; 

- podczas zajęć dzieci utrwalają i poznają nowe słownictwo, uczą się zwrotów, piosenek, wierszyków, 

poprawnej wymowy, konwersacji, osłuchują się z językiem; 

Sing with me in english 

- w czasie zajęć przedszkolaki śpiewają proste piosenki i uczestniczą w zabawach ruchowo-

tanecznych w języku angielskim; 

Sport activities/ Gymnastics 

- różnorodne zajęcia gimnastyczne, elementy gier i zabaw zespołowych prowadzone w języku 

angielskim; 

English speaking countries 

- podczas zajęć dzieci wybierają się w podróż do krajów anglojęzycznych, poznając ich kulturę, 

historię i zwyczaje; 

Let’s go to the theatre 

- przedszkolaki oglądają mini przedstawienia teatralne i próbują swoich sił jako aktorzy; 

Fairy tale therapy 

- przedszkolaki mają do dyspozycji wiele pozycji książkowych w języku angielskim (m.in. serie 70 

pozycji wydawnictwa Usborne- My First Reading Library oraz Picture Books, różnorodny wachlarz 

książek Disney Junior, kolekcja Peppa Pig, Nationale (…), z którymi są zapoznawane podczas zajęć z 

bajkoterapii 

- celem zajęć jest osłuchanie się z językiem, poznawanie nowego słownictwa, zwrotów i praca z 

tekstem (m.in. układanie historyjek obrazkowych, wskazywanie rzeczy na obrazku, dokańczanie 

odpowiadania, odpowiadanie na pytania  dotyczące bajki). 



„Games and fun in English” 

- gry i zabawy w języku angielskim (m.in. Bingo, Kalambury, memo, mata edukacyjna, zabawy 

ruchowo- muzyczne z wykorzystaniem np. Super Simple Song, Maple Leaf (liść) 

The magic carpet- fun and games 

- podczas zajęć nauczyciel korzysta z interaktywnej pomoc dydaktycznej, zwanej „Magicznym 

dywanem”, przeznaczonej do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych i ćwiczeń w 

języku angielskim, dla przedszkolaków. Jest to super zabawa połączona z nauką, która nie tylko uczy 

dzieci angielskiego, ale wpływa na pozytywny rozwój dużej motoryki, koordynacji wzrokowej, 

ruchowej, spostrzegawczość oraz szybkość reakcji. 

- przedszkolaki korzystają z zestawu- Pakiet do Nauki Angielskiego II, który zawiera zestaw 
słówek, zgodny z wymaganiami aktualnie obowiązującej podstawy programowej. Jest on 
przeznaczony do zajęć edukacyjnych w grupie z zakresu nauki i powtarzania wiadomości i 
umiejętności. 

- zestaw gier pozwala nauczycielowi na połączenie zabawach ruchowych z nauką języka. Nauczyciel 
może swobodnie dodawać własne polecenia i zadania dla dzieci. 

Angielski quiz dla przedszkolaków I składa się z następujących gier: 

Pakiet gier do nauki angielskiego na Magicznym Dywanie zawiera: 

TYTUŁ GRY 
 

TRYB GRY 
ZAKRES 
TEMATYCZNY 

OPIS 

MERRY GO 
ROUND 

 

LEARN AND 
CHECK 

czynności, 
zwierzęta 
dzikie, 
zwierzęta 
domowe, 
owady 

Dzikie i domowe zwierzęta, owady oraz... mała 
niespodzianka. Zakręć karuzelą i zobacz jaką 
kategorię wylosujesz. Kiedy usłyszysz angielską 
nazwę, wybierz właściwy obrazek i po prostu 
wskocz na niego. Jeśli odpowiesz dobrze lektor 
powtórzy słowo i będziesz mógł znów 
wylosować nową kategorię i poznać nowe 
słowa. 

ENGLISH 
FOR FUN 

 

LEARN AND 
CHECK 

kolory, 
liczby, 
czynności 

Baw się i ucz się angielskiego. Stań na polu start i 
zacznij grę. Lektor wypowie nazwę obrazka, a ty 
jak najszybciej postaraj się na niego wskoczyć. 
Następny poziom gry pozwoli Ci zagrać na 
punkty i sprawdzić jak dużo już wiesz. 

RIDDLE MIX 

 

LEARN AND 
CHECK 

owoce, 
warzywa, 
jedzenie 

Sprawdź swój refleks i pamięć wypełniając 
koszyk jak największą liczbą spadających 
obrazków. Zapamiętaj ich nazwy w języku 
angielskim, na kolejnym poziomie gry będziesz 
mógł sprawdzić ile zapamiętałeś! 

ALFABET 

 

LEARN AND 
CHECK 

litery 
alfabetu w 
połączeniu z 
nazwami 
(sprzęty, 
części 
garderoby 

Wskocz na wybrane pole, a usłyszysz jaką nazwę 
posiada przedstawiony obrazek. Usłyszysz ją w 
języku angielskim więc koniecznie powtórz i 
zapamiętaj! Następny poziom gry pozwoli Ci 
sprawdzić ile nazw zapamiętałeś i czy kojarzysz 
przedmioty, które zaczynają się na daną literę 
alfabetu. 



itp.) 

  

Rozszerzony angielski quiz dla przedszkolaków ANG II pozwoli poznać dziecku dodatkowe 400 
nowych słówek, dzięki dodatkowym 5 grom: 

TYTUŁ GRY TRYB GRY 
ZAKRES 
TEMATYCZNY 

OPIS 

MERRY GO 
ROUND II 

LEARN AND 
CHECK 

sport, ogród, 
plaża oraz... 
mała 
niespodzianka 

Zakręć karuzelą i zobacz jaką kategorię wylosujesz. 
Kiedy usłyszysz angielską nazwę, wybierz właściwy 
obrazek i po prostu wskocz na niego. Jeśli odpowiesz 
dobrze lektor powtórzy słowo i będziesz mógł znów 
wylosować nową kategorię i poznać nowe słowa. 

ENGLISH FOR 
FUN II 

LEARN AND 
CHECK 

szkoła, 
kształty, 
łazienka 

Baw się i ucz się angielskiego. Stań na polu start i zacznij 
grę. Lektor wypowie nazwę obrazka, a ty jak najszybciej 
postaraj się na niego wskoczyć. Następny poziom gry 
pozwoli Ci zagrać na punkty i sprawdzić jak dużo już 
wiesz. 

RIDDLE MIX II 
LEARN AND 
CHECK 

zabawki, 
zawody, kraje 

Sprawdź swój refleks i pamięć wypełniając koszyk jak 
największą liczbą spadających obrazków. Zapamiętaj ich 
nazwy w języku angielskim, na kolejnym poziomie gry 
będziesz mógł sprawdzić ile zapamiętałeś! 

CRAZY 
ALFABET II 

LEARN AND 
CHECK 

litery alfabetu 
w połączeniu z 
nazwami 

Wskocz na wybrane pole, a usłyszysz jaką nazwę 
posiada przedstawiony obrazek. Usłyszysz ją w języku 
angielskim więc koniecznie powtórz i zapamiętaj! 
Następny poziom gry pozwoli Ci sprawdzić ile nazw 
zapamiętałeś i czy kojarzysz przedmioty, które 
zaczynają się na daną literę alfabetu. 

ENGLISH FOR 
FUN 
OPPOSITES 

LEARN AND 
CHECK 

Przeciwieństwa 

Baw się i ucz się angielskiego. Stań na polu start i zacznij 
grę. Lektor wypowie nazwę obrazka, a ty jak najszybciej 
postaraj się na niego wskoczyć. Następny poziom gry 
pozwoli Ci zagrać na punkty i sprawdzić jak dużo już 
wiesz. 

 

 


