
Bajkusie i Muchomorki 
 

Materiał do pracy z dziećmi na 12.05.2020 r. (wtorek) i 14.05.2020 r. (czwartek) 

Tygodniowy czas zajęć z języka niemieckiego: 30 minut 

 

W tym tygodniu gramy w grę językową, podczas której utrwalimy nazwy kolorów, owoców i 

zabawek. Jest to słownictwo, które potarzaliśmy z dziećmi na kilku ostatnich zajęciach. Pora 

zagrać w grę, która sprawi dziecku dużo radości, a przy okazji utrwali słówka. Gra, którą 

przygotowałam to Koło fortuny (das Glücksrad). Znajduje się tutaj: 

 

https://wheeldecide.com/index.php?c1=smok&c2=potworek&c3=mi%C5%9B&c4=kaczka&

c5=pies&c6=kot&c7=pomara%C5%84czowy&c8=zielony&c9=%C5%BC%C3%B3%C5%8

2ty&c10=br%C4%85zowy&c11=bia%C5%82y&c12=kolorowy&c13=niebieski&c14=czarny

&c15=banan&c16=%C5%9Bliwka&c17=truskawka&c18=pomara%C5%84cza&c19=wi%C

5%9Bnia&c20=gruszka&c21=jab%C5%82ko&c22=czerwony&c23=r%C3%B3%C5%BCow

y&c24=kiwi&c25=ananas&c26=pi%C5%82ka&c27=lalka&c28=auto&col=pastel&time=5&r

emove=1 

 

Jak grać? Najpierw powtórzmy z dzieckiem słówka z tych trzech kategorii. Na końcu 

znajduje się spis słówek dla rodzica. Następnie możemy zagrać drużynami lub 1 na 1. 

Klikamy na koło, które losuje słówko (po wylosowaniu słowo znika z koła). Dziecko musi 

odgadnąć jego nazwę po niemiecku. Jeśli powie dobrze, otrzymuje 1 punkt. Jeśli odpowiedź 

będzie zła – punkt otrzymuje rodzic. Mamy tutaj wiele opcji. Można grać z dzieckiem tak 

długo, aż wszystkie słowa znikną z koła lub do ustalonego limitu zdobytych punktów. Jaka 

będzie nagroda dla zwycięzcy – to już pozostawiam do ustalenia z dzieckiem. 

 

 

A po grze zapraszam dzieci do potańczenia przy piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=4XD2pTEmAHA 

 

 

 

Pozdrawiam 

Ewa Gwiazdowska 
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Spis słówek do gry w Koło fortuny 

 

rot [root] – czerwony 

gelb [gelp] – żółty 

blau [blał] – niebieski 

grün [gryyn] – zielony 

braun [brałn] – brązowy 

orange [oranż] – pomarańczowy 

rosa [roza] – różowy 

schwarz [szfarc] – czarny 

weiß [wajs] – biały 

bunt – kolorowy 

 

 

die Banane – banan 

die Kiwi – kiwi 

die Pflaume [pflałme] – śliwka 

die Erdbeere [erdbejre] – truskawka 

die Orange [oranże] – pomarańcza 

die Kirsche [kirsche] – wiśnia 

die Birne – gruszka 

die Ananas – ananas 

der Apfel – jabłko 

 

 

der Teddybär [tedibeer] – miś 

der Ball [bal] – piłka 

die Puppe [pupe] – lalka 

die Katze [kace] – kot 

der Hund [hunt] – pies 

das Auto – auto 

das Monster [monsta] – potworek 

der Drache – smok 

die Ente – kaczka 

 


