ARTS & CRAFTS Unit 3
3.2 Sports bag

Instrukcje dla nauczyciela
Propozycje ćwiczeń językowych

Słownictwo i strukturę gramatyczne:
– I’ve got (a ball); I can (play football)
– nazwy sprzętów sportowych

Pack my bag

Materiały
• szablon torby sportowej i sprzętów do uprawiania
sportu wydrukowany na grubym kartonie (po jednym
dla ucznia)
• nożyczki
• klej
• kredki
Przebieg zajęć
1. Pokaż uczniom gotową torbę sportową z szablonami
sprzętów. Wyjmij jedną kartę mówiąc I’ve got a (ball).
I can / can’t (play football). Zachęć uczniów żeby pytali
co jakie sporty potrafisz wykonywać i kiedy odpowiesz
twierdząco, pytali have you got a (ball)?
2. Rozdaj szablony torby i sprzętów wydrukowane
na sztywniejszym papierze. Poproś uczniów
o przygotowanie nożyczek, kleju i kredek. Powiedz:
Let’s make a sports bag.
3. Podaj instrukcję wykonania pracy jednocześnie
pokazując kolejne czynności za pomocą gestów:
Cut out the bag and the sports equippment. Make
the bag and colour it.
4. Dzieci wykonują pracę.
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Uczniowie pracują w parach. Zamieniają się torbami
i na zmianę pytają się Can you (play football)? Uczniowie
pakują torbę kolegi/koleżanki. Uczniowie przekazują
sobie torby i wyjmując sprzęty spakowane przez kolegę,
mówią I’ve got (a ball).
Team up
Uczniowie pakują do swoich toreb tylko jeden sprzęt
i przechodzą na dywan. Uczniowie szukają osób z tym
samym sprzętem w torbie pytając się nawzajem Have
you got (a ball)? Jeśli pytany uczeń ma w swojej torbie
sprzęt o który pyta kolega mówi Yes, I have. I can (play
football). Jeśli nie ma mówi No, I haven’t I can’t (play
football). Kiedy uczeń znajdzie osobę z tym samym
sprzętem, dalej idą razem szukając kolejnej z tym samym
sprzętem w torbie. Gra trwa dopóki wszyscy uczniowie
nie odnajdą swoich grup.
Who wants a ball?
Zbierz od uczniów wszystkie karty ze sprzętami
sportowymi i rozłóż na dywanie obrazkami do dołu.
Uczniowie na zmianę odkrywają karty mówiąc I’ve got
(a ball) a pozostali uczniowie, którzy potrafią uprawiać
sport wykorzystujący dany sprzęt podnoszą rękę. Uczeń
wybiera jedną osobę która mówi I can (play football)
i podaje jej kartę. Uczeń wkłada kartę do swojej torby
i odkrywa kolejna kartę.
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ARTS & CRAFTS Unit 3
3.2 Sports bag
Arkusz ucznia
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miejsce zgięcia – nie wycinać!!!
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