
 PROGRAM ZAJĘĆ Z J. ANGIELSKIEGO 

LEŚNA POLANA – BIEDRONKI (3 latki) 
 
 

WRZESIEŃ:  (Hello Unit) 

 Przywitania:  hello,  goodbye;  let’s wave goodbye! 

 Przedstawianie się:  who are you?  ─ I’m Kasia;  I’m Daisy;  I’m Robin;  I’m Mouse;   

 Liczenie:  1 ─ 3;   Count with me.  

 Pogoda:  sunny (słonecznie), rainy (deszczowo), cloudy (pochmurno)  

What’s the weather like today?  (jaka dziś pogoda?)  

 Kolory:  red, blue. 

 Zwroty: point at something blue;  point at something red;  

(wskaż na coś niebieskiego, czerwonego, etc.)  

 Słówka: book (książka).  

 

PAŹDZIERNIK:  (Unit 1) 

 Przedstawianie się:  ćwiczymy rutynowe przedstawianie się.    

 Liczenie:  1 ─ 5;   How many ...?(ile?)   Count with me (policz ze mną).  

 Pogoda:  sunny (słonecznie), rainy (deszczowo), cloudy (pochmurno) ), rainbow (tęcza) 

What’s the weather like today?  (jaka dziś pogoda?)  

 Kolory:  red, blue, yellow, green. 

 Zwroty: What can you see? (co widzisz?) 

 Słówka: bag (torba, plecak), crayon (kredka), book (książka).  

 

 

LISTOPAD: (Unit 2) 

 Emocje:  Happy; sad.   

 Przedstawianie się:  ćwiczymy rutynowe przedstawianie się.    

 Czynności:  sit down (usiądź); stand up (wstań); jump (skacz); run (biegnij);   

turn around (obróć sie);  fast – slowly (szybko – wolno) 

 Zwroty:  who do you want to be? Who takes you to school? 

 Słówka:  mummy, daddy, brother (brat), sister (siostra), granny (babcia), grandad (dziadek), 

day (dzień), night (noc). 

 

GRUDZIEŃ: (Unit 3) 

 Przedstawianie się:  rutynowe przedstawianie się, liczenie, podstawowe kolory.    

 Czynności:  walk (idź, spaceruj); turn around (obróć się); jump (skacz); run (biegnij);                           

high – low (wysoko – nisko) 

 Zwroty: point to your nose (mouth, ears etc.);  Look at my...;  Let’s all...  

 Słówka: head (głowa), body (ciało), arms (ramiona), legs (nogi), eyes (oczy), ears (uszy), 

mouth (usta, buzia), nose (nos), monkey (małpa). 
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STYCZEŃ: (Unit 4) 

 Czynności:  sleep (śpij);  wake up (obudź się); roll over (przekręć się);  

Powtórka: jump, run, walk, sit down, stand up, turn around, fast, slowly. 

 Be noisy! (zachowuj się głośno) ─ be quiet! (bądź cicho) 

 Zwroty: what’s your favourite pet? (jakie jest twoje ulubione zwierzątko?) 

 Słówka: tortoise (żółw), dog, cat, rabbit (królik), fish (ryba), sheep (owca), pig (świnia), cow 

(krowa), chicken (kurczak), hamster (chomik), bird (ptak), kitten (kotek). 

 

 

POWTÓRKA: (Unit 1, 2, 3, 4 ─ konsolidacja) 

 Powtórka:  hello,  goodbye; Happy; sad;  let’s wave goodbye! 

 Who are you?  ─ I’m Kasia;  I’m Daisy;  I’m Robin;  I’m Mouse;   

Liczenie:  1 ─ 5;   Count with me.  

 What’s the weather like today?  (jaka dziś pogoda?)  

Sunny (słonecznie), rainy (deszczowo), cloudy (pochmurno) 

 Kolory:  red, blue, yellow, green. Point at something blue;  point at something red;  

 Sleep (śpij);  wake up (obudź się); roll over (przekręć się);  

jump, run, walk, sit down, stand up, turn around, fast, slowly. 

 Bag, crayon, book, mummy, daddy, brother, sister, granny, grandad, day, night, head, 

body, arms, legs, eyes, ears, mouth, nose, monkey, tortoise, dog, cat, rabbit, fish, sheep, 

pig, cow, chicken, hamster, bird, kitten. 

 

 

LUTY: (Unit 5) 

 Emocje:  Are you tired?(Czy jesteś zmęczony/a);  excited (podekscytowany);  sleepy (śpiący); 

+ powtórka: happy, sad. 

 Zwroty: He’s a boy (on jest chłopcem); she’s a girl (ona jest dziewczynką). 

 Who helps us at school? (kto pomaga nam w szkole?) 

 Słówka: postman (listonosz), doctor, teacher (nauczyciel), cleaner (sprzątacz),  

train driver (konduktor) 

  

MARZEC: (Unit 6) 

 Toys (zabawki) 

 Zwroty: Can I have... ? (Czy mogę dostać...?) 

What’s your favouritve toy? (jaka jest twoja ulubiona zabawka?) 

 Słówka: teddy (miś pluszowy), car (samochód), doll (lalka), dinosaur (dinozaur), bike (rower), 

ball (piłka), scooter (hulajnoga), truck (ciężarówka), jigsaw (puzle), robot. 
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KWIECIEŃ: (Unit 7) 

 Food (jedzenie) 

 Hungry (głodny), hot lunch (gorący obiad), cold lunch (zimny obiad) 

 Zwroty: I need... (potrzebuję...); the baker needs... (piekarz potrzebuje...) 

What are we having today? (co dzisiaj jemy?) 

 Słówka: bread (chleb), milk (mleko), apple (jabłko), eggs (jajka), fish (ryba),  

sweets (słodycze), salad (sałatka), biscuits (ciasteczka, herbatniki) 

 Powtórka:  red, blue, yellow, green. Point at something red. 

 

 

MAJ: (Unit 8) 

 Clothes (ubranka) 

 Zwroty: I’m wearing... (mam na sobie...) 

 Słówka: dress (sukienka), shorts (spodenki), hat (kapelusz), T-shirt, trousers (spodnie), 

jumper (bluza), jacket (kurtka), umbrella (parasol), suitcase (walizka), sunglasses (okulary 

przeciwsłoneczne), swimsuit (strój kąpielowy). 

 Powtórka:   What’s the weather like today?  Sunny, rainy, cloudy, rainbow. 

 

CZERWIEC: (Unit 5, 6, 7, 8) 

 Powtórka:  hello,  goodbye. Happy, sad, excited, tired, sleepy. 

Who are you?/ What’s your name?   ─ I’m... 

He’s a boy/ She’s a girl. 

 What’s the weather like today?  Sunny, rainy, cloudy;  hot, cold 

Kolory:  red, blue, yellow, green. 

 Liczenie: counting 1 – 5.  

 Słówka: postman (listonosz), doctor, teacher (nauczyciel), cleaner (sprzątacz),  

train driver (konduktor), teddy (miś pluszowy), car (samochód), doll (lalka), dinosaur 

(dinozaur), bike (rower), ball (piłka), scooter (hulajnoga), truck (ciężarówka), jigsaw (puzle), 

robot, bread (chleb), milk (mleko), apple (jabłko), eggs (jajka), fish (ryba), sweets (słodycze), 

salad (sałatka), biscuits (ciasteczka, herbatniki), dress (sukienka), shorts (spodenki), hat 

(kapelusz), T-shirt, trousers (spodnie), jumper (bluza), jacket (kurtka), umbrella (parasol), 

suitcase (walizka), sunglasses (okulary przeciwsłoneczne), swimsuit (strój kąpielowy). 

 

 

STRONA WWW kursu (animowane filmy i piosenki do pobrania) : 

www.oup.com/elt/student/mouseandme 

 

 


