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2 września 2016r. 

Temat: „Hello, goodbye”- słownictwo związane z powitaniem i pożegnaniem.  

Cel: wprowadzenie słownictwa niezbędnego do codziennej komunikacji 

Słownictwo: hello (heloł, witaj), how are you? (hał ar ju, jak się masz?), I’m good (ajm gud, mam się 

dobrze), I’m great (ajm grejt, mam się super), I’m wonderful (ajm łonderful, jestem wspaniały), I’m 

tired (ajm tajerd, jestem zmęczony), I’m hungry (ajm hangru, jestem głodny), I’m not so good (ajm 

not soł gud, niezbyt dobrze się czuję), red (red, czerwony), green (grin, zielony), orange (orendż, 

pomarańczowy), yellow (jeloł, żółty), blue (blu, niebieski), black (blek, czarny), white (łajt, biały), 

grey (grej, szary), pink (pink, różowy), thank you (fenk ju, dziękuję), stand in a line (stend in e lajn, 

ustawcie się w linii/kolejce), make a circle (mejk e serkul, zróbcie kółeczko) 

Piosenki: „Hello, how are you?” 

5 września 2016r. 

Temat: „Touch your head, touch your nose”- piosenka związana z częściami ciała.  

Cel: nauka piosenki związanej z częściami ciała 

Słownictwo: touch your head (tacz jor hed, dotknij swojej głowy), nose (nołs, nos), toes (tołs, palce u 

nóg), clap your hands (clap jor hends, klaśnij w dłonie), everybody turn around (ewribadi tern erałnd, 

wszyscy obróćcie się), sit down (sit dałn, usiądź), stand up (stend ap, wstań), hands up (hends ap, ręce 

w górę), hands down (hends dałn, ręce w dół) + poznane na poprzedniej lekcji 

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Touch your head, touch your nose” 

9 września 2016r. 

Temat: „Head&shoulders”- części ciała. „Orange, please”- zabawa w skelp.   

Cel: poszerzenie słownictwa związanego z częściami ciała, utrwalenie nazw kolorów 

Słownictwo: head (hed, głowa), shoulders (szolders, ramiona), knees (niz, kolana), toes (tołs, palce u 

nóg), eyes (ajs, oczy), ears (irs, uszy), mouth (małf, buzia), nose (nołs, nos), please (pliz, proszę) + 

powtórzenie z poprzednich lekcji 

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Touch your head, touch your nose”, “Head&shoulders” 
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12 września 2016r. 

Temat: „The Ugly Duckling”- Brzydkie Kaczątko, czytanie opowiadania.  

Cel: wychowanie do wartości, utrwalenie słownictwa związanego z kolorami 

Słownictwo: The Ugly Duckilng (de agli dakling, Brzydkie Kaczątko), Mother Duck (mader dak, 

Mama Kaczka), go away (goł ełej, uciekaj), ugly (agli, brzydki), sad (sed, smutny), cry (craj, płakać), 

pond (pałnd, staw) + powtórzenie z poprzednich lekcji 

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Touch your head, touch your nose”, “Head&shoulders” 

16 września 2016r. 

Temat: „The Ugly Duckling cries”- Brzydkie Kaczątko, emocje.  

Cel: uwrażliwienie na cierpienie innych. 

Słownictwo: safe (sejf, bezpieczny), a dog (e dog, pies), afraid (efrejd, przestraszony), a house (e hałs, 

dom) + powtórzenie z poprzednich lekcji 

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Touch your head, touch your nose”, “Head&shoulders” 

19 września 2016r. 

Temat: „Count to 7”- liczby od 1 do 7. 

Cel: nauka liczb od 1 do 7 na podstawie piosenki „One, two, three” 

Słownictwo: one (łan, jeden), two (tu, dwa), three (fri, trzy), four (for, cztery), five (fajw, pięć), six 

(siks, sześć), seven (Sewen, siedem), a cat (e ket, kot), swim (słom, pływać), happy (hepi, szczęśliwy), 

ice (ajs, lód), snow (snoł, śnieg), a farmer (e farmer, pan farmer), cold (kold, zimno) + powtórzenie z 

poprzednich lekcji 

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Touch your head, touch your nose”, “Head&shoulders”, “One, two, 

tree”, “Make a circle” 

23 września 2016r. 

Temat: „Count to 10”- liczby od 1 do 10. 

Cel: nauka liczb od 1 do 10 z wykorzystaniem klocków. 

Słownictwo: eight (ejt, osiem), nine (najn, dziewięć), ten (ten, dziesięć), angry (engri, zły), bushes 

(baszys, krzaki), beautiful (bjutiful, piękny), swan (słon, łabędź) + powtórzenie z poprzednich lekcji 

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Touch your head, touch your nose”, “Head&shoulders”, “One, two, 

tree”, “Make a circle” 

26 września 2016r. 

Temat: „Count with me”- zabawa w sklep z wykorzystaniem klocków. 

Cel: powtórzenie liczb od 1 do 10. 



Słownictwo: powtórzenie z poprzednich lekcji 

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Touch your head, touch your nose”, “Head&shoulders”, “One, two, 

tree”, “Make a circle” 

30 września 2016r. 

Temat: „My body, my numbers”- moje ciało i liczby. 

Cel: podsumowanie miesiąca nauki. 

Słownictwo: fingers (fingers, palce u rąk), feet (fit, stopy), together (tugeder, razem), stamp ypur feet 

(stam yor fit, stań na stopy), how many (hał meni, ile) + powtórzenie z poprzednich lekcji 

Piosenki: „Hello, how are you?”, “Touch your head, touch your nose”, “Head&shoulders”, “One, two, 

tree”, “Make a circle”, “How many fingers” 

 

 

 

 

 

 


