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SKĄD JESTEŚ? - ZASADY GRY

na wynos
do druku recto-verso

PRACA W PARACH LUB W MAŁYCH GRUPACH

Temat: Skąd jesteś?

Słownictwo: 

• Nazwy państw - Ameryka, Anglia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Japonia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, 
Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgra, Włochy

Gramatyka: 

• Zadanie 1 - dopełniacz po przyimku “z”
• Zadanie 2 - konstrukcja: mówić po ...

Materiały: 

• Stronę 2 i 3 należy skopiować recto-verso: obrazki z flagami i nazwami państw (recto) i On/ona jest 
z... / On/ona mówi po...  po drugiej stronie (verso). 

• Nauczyciel rozdaje komplety wyciętych karteczek - po jednym na parę/grupę studentów. 

Zasady gry: 

• Zadanie 1: studenci odwracają karteczki obrazkami (flagami) do góry i układają w plik. Zadają sobie 
nawzajem pytania: Skąd on/ona jest? Jeśli student odpowie prawidłowo na to pytanie - zabiera 
karteczkę. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej karteczek. 

• Zadanie 2: studenci odwracają karteczki obrazkami (flagami) do góry i układają w plik. Każdy z 
nich bierze kolejno po jednej karteczce i mówi: On/ona jest z... / On/ona mówi po... Jeśli student powie 
prawidłowo - zabiera karteczkę. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej karteczek. 



NAZWY PAŃSTW
s.2-3

do druku 
recto-verso

na wynos

        ANGLIA            AUSTRIA         BELGIA                BUŁGARIA

                   CHORWACJA    CYPR          CZECHY         DANIA

           ESTONIA                  FINLANDIA             FRANCJA         GRECJA

                HISZPANIA                 HOLANDIA               IRLANDIA         LITWA

                    LUKSEMBURG         ŁOTWA         MALTA          NIEMCY
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        POLSKA                   PORTUGALIA               RUMUNIA                 SŁOWACJA

                SŁOWENIA              SZWECJA         WĘGRY             WŁOCHY

              AMERYKA         CHINY             JAPONIA         ROSJA
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ON/ONA JEST Z... / ON/ONA MÓWI PO...
s.2-3

do druku 
recto-verso

na wynos

On/ona
... jest z Bułgarii

... mówi po bułgarsku

On/ona
... jest z Belgii

... mówi po francusku

On/ona
... jest z Austrii

... mówi po niemiecku

On/ona
... jest z Anglii

... mówi po angielsku

On/ona
... jest z Danii

... mówi po duńsku

On/ona
... jest z Czech

... mówi po czesku

On/ona
... jest z Cypru

... mówi po grecku

On/ona
... jest z Chorwacji

... mówi po chorwacku

On/ona
... jest z Grecji

... mówi po grecku

On/ona
... jest z Francji

... mówi po francusku

On/ona
... jest z Finlandii
... mówi po fińsku

On/ona
... jest z Estonii

... mówi po estońsku

On/ona
... jest z Litwy

... mówi po litewsku

On/ona
... jest z Irlandii

... mówi po irlandzku

On/ona
... jest z Holandii

... mówi po niderlandzku      

On/ona
... jest z Hiszpanii

... mówi po hiszpańsku

On/ona
... jest z Niemiec

... mówi po niemiecku

On/ona
... jest z Malty

... mówi po maltańsku

On/ona
... jest z Łotwy

... mówi po łotewsku 

On/ona
... jest z Luksemburga

... mówi po luksembursku
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On/ona
... jest ze Słowacji

... mówi po słowacku

On/ona
... jest z Rumunii

... mówi po rumuńsku

On/ona
... jest z Portugalii

... mówi po portugalsku

On/ona
... jest z Polski

... mówi po polsku     

On/ona
... jest z Włoch

... mówi po włosku

On/ona
... jest z Węgier

... mówi po węgiersku

On/ona
... jest ze Szwecji

... mówi po szwedzku

On/ona
... jest ze Słowenii

... mówi po słoweńsku

On/ona
... jest z Rosji

... mówi po rosyjsku

On/ona
... jest z Japonii

... mówi po japońsku

On/ona
... jest z Chin

... mówi po chińsku

On/ona
... jest z Ameryki

... mówi po angielsku    
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