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3 października 2016r. 

Temat: „My family”- słownictwo dotyczące rodziny na podstawie piosenek „Family finger” i plakatu. 

Cel: nauka słówek związanych z rodziną. 

Słownictwo: mummy (mami, mama), daddy (dadi, tata), daughter (doter, córka), son (son, syn), 

grandma (grandma, babcia), granddad (grandad, dziadek), sister (sister, siostra), brother (brader, brat) 

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Make a circle”, “Family finger”, “Bye-bye” 

7 października 2016r. 

Temat: „My family is great” – rodzina. 

Cel: utrwalenie słówek związanych z rodziną. 

Słownictwo: puppy (papi, szczeniak), little (lityl, mały), tall (tool, wysoki) + powtórzenie z 

poprzednich zajęć  

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Make a circle”, “Family finger”, “Bye-bye” 

10 października 2016r. 

Temat: „Pinocchio is here” – czytanie książeczki. 

Cel: wychowanie do wartości. 

Słownictwo: puppet (papet, kukiełka), book (buk, książka), poor (puur, biedny), play (plej, bawić się, 

grać), What’s tour name? (łots jor nejm, jak się nazywasz), I have two blocks (aj hew tu bloks, mam 

dwa klocki), That’s a sister (dats e sister, to jest siostra), This is a puppet (dis is e papet, to jest 

kukiełka) + powtórzenie słówek FAMILY z poprzednich zajęć  

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Make a circle”, “Family finger”, “The Pinocchio song”, “Bye-bye” 

14 października 2016r. 

Temat: „My family” – moja rodzina. 

Cel: utrwalenie słownictwa związanego z rodziną. 

Słownictwo: friends (frends, przyjaciele), school (skul, szkoła), scary (skeri, straszny), Money (mani, 

pieniądze) + powtórzenie słówek z poprzednich zajęć  

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Make a circle”, “Family finger”, “The Pinocchio song”, “Bye-bye” 
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17 października 2016r. 

Temat: „I have got two brown puppies” – kolory, liczby, rodzina. 

Cel: budowa pełnych zdań. 

Słownictwo: fox (foks, lis), cat (ket, kot), tree (tri, drzewo), cry (kraj, płakać), sad (sed, smutny)  + 

powtórzenie słówek z poprzednich zajęć, powtórzenie liczb, kolorów 

Odpowiadanie pełnymi zdaniami na pytania: 

- How many blocks do I have?  (Ile masz klocków?) You have …. Blocks. 

- Who’s that? (Kto to jest?)    That’s a brother. 

- What colour is it? (Jaki to jest kolor?)   It’s blue. 

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Make a circle”, “Family finger”, “One, two, three”, “The Pinocchio 

song”, “Bye-bye” 

21 października 2016r. 

Temat: „It’s a green block.” – moja rodzina. 

Cel: budowanie pełnych zdań. 

Słownictwo: Blue Fairy (blu feri, niebieska wróżka), good boy (gud boj, dobry chłopak), I don’t know 

(aj dont noł, nie wiem), I’m sorry (ajm sori, przepraszam) + powtórzenie słówek z poprzednich zajęć, 

liczb, kolorów, ćwiczenia odpowiadania na pytania pełnymi zdaniami  

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Make a circle”, “Family finger”, “The Pinocchio song”, “Bye-bye” 

24 października 2016r. 

Temat: „My body, family, colours and numbers” – powtórzenie wiadomości. 

Cel: utrwalenie poznanego słownictwa i struktur. 

Słownictwo: School is over (skul is ołwer, szkoła się skończyła), great (grejt, super), donkey (danki, 

osioł), Come on! (kam’ on, chodź!), buy (baj, kupywać) + powtórzenie słówek dotyczących części 

ciała, liczb, kolorów, rodziny, ćwiczenia odpowiadania na pytania pełnymi zdaniami  

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Head&shoulder”, “Family finger”, “The Pinocchio song”, “Bye-

bye” 

28 października 2016r. 

Temat: „Put your finger on your mouth” – basic commands. 

Cel: nauka podstawowych komend w języku angielskim. 

Słownictwo: lazy (lejzi, leniwy), angry (engri, zły), fish (fisz, ryba), sick (sik, chory), happy (hepi, 

szczęsliwy), help (help, pomagać), swim (słim, pływać), wash your hands (łosz jor hends, umyj swoje 

ręce), eat an apple (it en apyl), drink water (drink łotr, napij się wody), put your finger on your mouth 

(put jor finger on jor małf, połóż palce na buzi) 



Piosenki: „Hello, how are you?”, “Family finger”, “How many fingers”, “Make a circle”, “The 

Pinocchio song”, “Bye-bye” 

 

 

 

 

 


