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Przedmowa

Ksi¹¿ka �Gry i zabawy jêzykowe� jest pozycj¹ dla wszystkich, którzy preferuj¹ uczenie
siebie i innych w stylu �nauka poprzez zabawê�. Uczniowie i nauczyciele, którym bli¿szy jest
konwencjonalny styl nauczania, równie¿ znajd¹ tutaj co� dla siebie. Wszystko dlatego, ¿e w
ksi¹¿ce znajduj¹ siê gry i æwiczenia wymagaj¹ce ruchu, czy pracy z obrazkami, które z pewno�ci¹
pomog¹ uczniom bardziej uzdolnionym pod wzglêdem kinestetycznym, wizualnym i przestrzennym.
Dla uczniów, u których wyra�nie widaæ uzdolnienia id¹ce w kierunku kreatywno�ci i my�lenia
abstrakcyjnego przewidziane s¹ gry, wymagaj¹ce bogatej wyobra�ni i zdolno�ci werbalnych.

Podrêcznik mo¿e byæ wykorzystywany jako urozmaicenie lekcji jêzyka angielskiego,
jak równie¿ do zabawy w domu z grup¹ znajomych, czy przyjació³. Æwiczenia zosta³y podzielone
na trzy poziomy jêzykowe (podstawowy, �redniozaawansowany i zaawansowany), co umo¿liwia
dostosowanie æwiczeñ do stopnia zaawansowania grupy. Czê�æ zabaw mo¿na wykonywaæ w
parach, do innych potrzebna jest wiêksza ilo�æ graczy, jednak w wiêkszo�ci z nich mo¿na dowolnie
modyfikowaæ ilo�æ uczestników. Plusem wiêkszo�ci æwiczeñ jest ich du¿a elastyczno�æ, co pozwala
na ponowne wykorzystanie tego samego materia³u æwiczeniowego w zmodyfikowanej wersji.
W zwi¹zku z tym, pozostaje tutaj du¿o swobody do wykorzystania w³asnych pomys³ów
i kreatywno�ci, której z pewno�ci¹ nie brakuje ani nauczycielom jêzyka obcego, ani uczniom.

S³ownictwo, æwiczone w �Grach i zabawach jêzykowych� dobrane jest pod k¹tem
tematów maturalnych. Pozwala to na wiêksz¹ efektywno�æ w nauce osób przygotowuj¹cych siê
do egzaminów, ale te¿ pomaga uczniom, których celem jest zwiêkszenie p³ynno�ci mówienia w
jêzyku angielskim. Poprzez skojarzenia zwi¹zane z sytuacj¹, w której uczniowie wykonywali
æwiczenie w formie bezstresowej zabawy, ich zdolno�æ do zapamiêtywania s³ownictwa okazuje
siê o wiele wiêksza ni¿ w trakcie wykonywania �regularnego� æwiczenia.

Mamy nadziejê, ¿e ksi¹¿ka �Gry i zabawy jêzykowe� oka¿e siê pomocn¹ pozycj¹
i uatrakcyjni zajêcia z jêzyka angielskiego. ¯yczymy wspania³ej zabawy i efektywnej nauki.
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