
„What do you want to be?” 

1. „Whose bag is this?” – zabawa językowa 
Rodzic rozkłada na dywanie obrazki osób wykonujących różne zawody. Wspólne           

z dzieckiem nazywa każdą postać, a następnie układa na dywanie obrazki 

przedstawiające zawartość ich toreb. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, która torba 

do kogo należy. Rodzic pyta: Whose bag is this?, a dziecko odpowiada: This is the 

doctor’s bag. Jeśli dziecko odpowie poprawnie, dopasowuje torbę do jej właściciela. 

Obrazki z torbami mogą także posłużyć do zabawy w opisywanie, co jest w danej 

torbie: What’s inside this bag? lub do odgadywania: Guess which bag I am talking 

about?. Rodzic opisuje jedną z toreb, a zadaniem dziecka jest wskazanie właściwej. 
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2. „What do you want do be”- dialog rodzic – dziecko, rodzeństwo - dziecko”- 

zadajemy sobie nawzajem pytania:  

What do you want to be?  

I want to be a ……….. 

How about you? 

3. Who do you see?” – zabawa z rymowanką. 

Na dywanie rodzic rozkłada obrazki przedstawiające różne zawody.             

Patrząc przez lornetkę zrobioną z rolek po ręczniku papierowym, mówi: 

 



One, two, three, 

Who do you see? 

I see a fireman, one, two, three. 

Następnie podaje lornetkę dziecku i pyta: 

One, two, three, 

Who do you see? 

Dziecko wybiera jeden obrazek, na który kieruje lornetkę, i odpowiada: 

I see a doctor, one , two, three. 

4. „I am  a ………..Where is a………- gra karciana dla całej rodziny ☺ 

Rodzic rozcina karty wzdłuż czarnych linii i utrwala z dzieckiem nazwy 

zawodów znajdujących się na obrazkach, przeglądając wspólnie wszystkie 

karty:  

• policewoman  

• builder 

• footboll player 

• baker 

• postman 

• cook 

• pilot 

• painter 

• lifeguard 

• doctor 

• teacher 

• singer 

• fireman 

• gardener 

• plumber 

• farmer 

• conductor 

• chimney sweep 

• clown 

• diver 

• miner 

• forester 

• dancer 

• sailor 

Podczas przeglądania warto przećwiczyć również konstrukcje, które będą potrzebne               

w zabawie: I am ….., Where is a …..? Następnie losujemy jedną kartę nikomu nie 

pokazując. Po wylosowaniu przedstawiamy się zgodnie z obrazkiem w górnej części karty:     

I am policewoman, po czym pytamy: Where is a builder? Kto ma w ręce  kartę                    

z budowniczym, zgłasza się i mówi: I am a builder. Where is a footballer? Gra toczy się do 

momentu, aż wszyscy się przedstawią. 



 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



Wpisz odpowiednie cyfry w okienka aby dopasować podpisy do obrazków.  

  

 
 

 

 

 

 

 



Sprawdź swoją wiedzę na temat wykonywanych zawodów.  

 

 


