
ANGIELSKI- WRZESIEŃ 

GRUPA PIERWSZA 

Tematy zajęć: 

Greetings. Witamy się i żegnamy. 

Zapoznanie z pacynkami Micky and Hippo. 

Colours. 

Zabawy ruchowe z poznanymi kolorami. 

I love you.  

Show me something yellow. Utrwalenie poznanych kolorów. 

Słownictwo: 

red – czerwony, blue – niebieski, yellow – żółty, green- zielony, orange-pomarańczowy, pink- 

różowy, round-okrągły, up-w górę, down- w dół, sit down- usiądź, stand up- wstań 

Zwroty:  

Hello, Micky! Hello, Hippo!  

Good bye, Teddy! Good bye, Hippo!  

I love you. 

What’s your name? My name is …..( czynnie z pacynką) 

Show me something yellow/….  

Piosenki: 

Make a circle, Teddy bear, Teddy says, slowly and quickly,  

 

 

 

 

 

 

 



GRUPA DRUGA 

Tematy zajęć: 

Greetings. Witamy się i żegnamy. 

How are you today? – rozmawiamy o uczuciach. 

If you’re happy. 

Family- poznajemy członków rodziny. 

Zabawy z poznanym słownictwem.  

Activities – przypomnienie i rozszerzenie tematu. 

Słownictwo: 

frog- żaba , mummy- mama, father – tata, brother – brat, sister – siostra, baby – małe dziecko, 

family-rodzina, grandma- babcia, grandpa-dziadek, red – czerwony, blue – niebieski, yellow – 

żółty, green- zielony, orange-pomarańczowy, pink- różowy, brown- brązowy, black- czarny, 

white- biały, purple- fioletowy 

Dialogi: (nauka czynna)  

- Good afternoon. What’s your name? ( prezentacja z pacynką) 

- My name is… 

- How are you today?  

- I’m fine. Thank you. ( wykorzystujemy zwroty  z piosenki „If you‘re happy“  ) 

- Have a nice day. ( stały dialog na pożegnanie)- prezentacja z pacynką 

- You too, thank you. 

 

Piosenki: 

Make a circle, If you’re happy, Teddy bear, I see something pink 

 

 

 

 

 



GRUPA TRZECIA 

Tematy zajęć: 

Greetings. Witamy się i żegnamy. 

Greetings and colours.  

Family. Przypomnienie i rozszerzenie tematu. 

Review. Powtarzamy tematy: greetings, colours and family. 

Activities. Przypomnienie i rozszerzenie tematu. 

What do you like to do? Utrwalenie tematu.  

Słownictwo: 

red – czerwony, blue – niebieski, yellow – żółty, green- zielony, orange-pomarańczowy, 

black- czarny, white- biały, pink- różowy, purple- purpurowy, brown- brązowy, mummy- 

mama, daddy – tata, brother – brat, sister – siostra, baby – małe dziecko, family-rodzina, 

grandma- babcia, grandpa-dziadek, horse-koń, frog-żaba, cat –kot, fish-ryba, run- biec, - jump 

skakać, climb-wspinać się, play tenis- grać w tenisa, play football- grać w piłkę nożną, swim- 

pływać, jump- skakać, ride a bike – jeździć na rowerze, sleepy-senny, angry-zły, scared- 

przestraszony, happy- szczęśliwy 

Dialogi: (przypomnienie) 

- Good afternoon. What’s your name? ( prezentacja z pacynką) 

- My name is… 

-  How old are you? 

- I am five. 

- Where are you from? 

- I’m from Poznań in Poland. 

- How are you today? 

- I’m fine/ angry/ sleepy/ ..etc. 

- What do you like to do?Do you like jump/ climb/ run/sleep/ play/ dance/ sing? 

- I like …. 

- Have a nice day.  

- You too, thank you. 



Piosenki: 

Frog Family, Teddy bear, If you’re happy, Head and shoulders, The pinocchio, Make a circle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPA CZWARTA 

Tematy zajęć: 

Greetings. Witamy się i żegnamy. 

How are you today? – rozmawiamy o uczuciach. 

 If you’re happy. 

Family- poznajemy członków rodziny. 

Zabawy z poznanym słownictwem.  

Activities – przypomnienie i rozszerzenie tematu. 

Słownictwo: 

frog- żaba , mummy- mama, father – tata, brother – brat, sister – siostra, baby – małe dziecko, 

family-rodzina, grandma- babcia, grandpa-dziadek, red – czerwony, blue – niebieski, yellow – 

żółty, green- zielony, orange-pomarańczowy, pink- różowy, brown- brązowy, black- czarny, 

white- biały, purple- fioletowy 

Dialogi: (nauka czynna)  

- Good afternoon. What’s your name? ( prezentacja z pacynką) 

- My name is… 

- How are you today?  

- I’m fine. Thank you. ( wykorzystujemy zwroty  z piosenki „If you‘re happy“  ) 

- Have a nice day. ( stały dialog na pożegnanie)- prezentacja z pacynką 

- You too, thank you. 

 

Piosenki: 

Make a circle, If you’re happy, Teddy bear, I see something pink 

 

 

 

 

 



GRUPA PIĄTA 

Tematy zajęć: 

Greetings. Witamy się i żegnamy. 

Greetings and colours.  

Family. Przypomnienie i rozszerzenie tematu. 

Review. Powtarzamy tematy: greetings, colours and family. 

Activities. Przypomnienie i rozszerzenie tematu. 

What do you like to do? Utrwalenie tematu.  

Słownictwo: 

red – czerwony, blue – niebieski, yellow – żółty, green- zielony, orange-pomarańczowy, 

black- czarny, white- biały, pink- różowy, purple- purpurowy, brown- brązowy, mummy- 

mama, daddy – tata, brother – brat, sister – siostra, baby – małe dziecko, family-rodzina, 

grandma- babcia, grandpa-dziadek, horse-koń, frog-żaba, cat –kot, fish-ryba, run- biec, - jump 

skakać, climb-wspinać się, play tenis- grać w tenisa, play football- grać w piłkę nożną, swim- 

pływać, jump- skakać, ride a bike – jeździć na rowerze, sleepy-senny, angry-zły, scared- 

przestraszony, happy- szczęśliwy 

Dialogi: (przypomnienie) 

- Good afternoon. What’s your name? ( prezentacja z pacynką) 

- My name is… 

-  How old are you? 

- I am five. 

- Where are you from? 

- I’m from Poznań in Poland. 

- How are you today? 

- I’m fine/ angry/ sleepy/ ..etc. 

- What do you like to do?Do you like jump/ climb/ run/sleep/ play/ dance/ sing? 

- I like …. 

- Have a nice day.  

- You too, thank you. 



Piosenki: 

Frog Family, Teddy bear, If you’re happy, Head and shoulders, The pinocchio, Make a circle 

 


