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WRZESIEŃ:  (Hello Unit) 

 Przywitania:  hello,  goodbye;  

Girl (dziewczyna), boy (chłopiec), yes, no. Let’s wave goodbye! (pomachajmy na pożegnanie) 

 Przedstawianie się:  who are you? What’s your name?  ─ I’m ... 

How old are you?  (ile masz lat?) ─ I’m 4/ I’m 5.   

 Liczenie:  1 ─ 6;   Count with me.  

 Czynności:  sit down (usiądź), stand up (wstań). 

 Pogoda:  what’s the weather like today?  (jaka dziś pogoda?)  

sunny (słonecznie), rainy (deszczowo), cloudy (pochmurno). 

 Kolory:  red, blue, yellow, green.  What colour is it? (jaki to kolor?) 

 Zwroty: point at something blue, red etc. (wskaż na coś niebieskiego, czerwonego, etc.);  

 

 

PAŹDZIERNIK:  (Unit 1) 

 Przedstawianie się: ćwiczymy rutynowe przedstawianie się. 

How old are you?  (ile masz lat?) ─ I’m 4/ I’m 5.   

 Liczenie:  1 ─ 10;   Count with me.  

 Czynności:  sit down (usiądź); stand up (wstań), dance (tańcz), clap (klaszcz), wave 

(pomachaj), point (wskaż, pokaż);  stretch (rozciągaj się), climb (wspinaj się), jump (skacz), 

run (biegnij);  fast – slowly (szybko – wolno), 

 Powtórka : colours (kolory) 

 Zwroty: we’re strong! (jesteśmy silni) 

Can you...? (Czy potrafisz...?)  let’s sing a song (zaśpiewajmy piosenkę) .  

 

 

 

LISTOPAD: (Unit 2) 

 Emocje:  Happy; sad.   

 Przedstawianie się:  ćwiczymy rutynowe przedstawianie się.  

 Powtórka: weather (pogoda) 

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

mouth (usta, buzia), nose (nos), hands (ręce), face (twarz), elbow (łokieć), finger (palec); 

dirty – clean (brudny – czysty); monster (potwór) 

  Zwroty: yes, it is/ no, it isn’t (Tak, jest/nie, nie jest – np. czy jest słonecznie?)  

 who do you want to be? What’s the matter? What hurts?  
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GRUDZIEŃ: (Unit 3) 

 Kolory:  pink (różowy), grey (szary), orange (pomarańczowy), brown (brązowy), black 

(czarny), white (biały); 

 Zwroty: what is it? (co to jest?) It’s a... (to jest...) 

 Słówka: cricle (koło, okrąg), square (kwadrat), triangle (trójkąt), book (książka), pencil 

(ołówek), big – small (duży – mały). 

 Powtórka słownictwa z poprzednich miesięcy 

 

STYCZEŃ: (Unit 4) 

 Zwroty: who’s this? (kto to jest?)  

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

friend (przyjaciel), teacher (nauczyciel), family (rodzina); bird (ptak), nest (gniazdo), eggs, 

baby birds.  

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

 

 

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

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

 Who are you?  ─ I’m Kasia;    

Liczenie:  1 ─ 10;   Count with me.  

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

clap (klaszcz), wave (pomachaj), point (wskaż, pokaż);  fast – slowly (szybko – wolno)  

Can you...? (Czy potrafisz...?)  : 

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

It’s sunny (słonecznie), rainy (deszczowo), cloudy (pochmurno), windy, hot, cold 

 Kolory:  red, blue, yellow, green, pink (różowy), grey (szary), orange (pomarańczowy), 

brown (brązowy), black (czarny), white (biały); What colour is it? (jaki to kolor?) It’s... 

point at something blue, red etc. (wskaż na coś niebieskiego, czerwonego, etc.);  

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

mouth (usta, buzia), nose (nos), hands (ręce), face (twarz), elbow (łokieć), finger (palec); 

dirty – clean (brudny – czysty); monster (potwór); cricle (koło, okrąg), square (kwadrat), 

triangle (trójkąt), book (książka), pencil (ołówek), big – small (duży – mały); mummy, daddy, 

brother (brat), sister (siostra), granny (babcia), grandad (dziadek), friend (przyjaciel), teacher 

(nauczyciel), family (rodzina);  
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LUTY: (Unit 5) 

 Toys (zabawki) 

 Zwroty: What are these? (czym są te rzeczy?)   

 Słówka: slide (zjeżdżalnia), swing (huśtawka), climbing frame (rama wspinaczkowa), bike 

(rower), scooter (hulajnoga), trampoline (trampolina), bricks (klocki), animals (zwierzęta), 

costumes (przebrania), jigsaws (puzle), drum (bębenek), piano (pianino), guitar (gitara), 

trumpet (trąbka). 

  

MARZEC: (Unit 6) 

 Animals (zwierzęta) 

 Zwroty: I can see a... (widzę...); What is it doing?  

 Czynności: eating (jedzenie), walking (spacerowanie), sleeping (spanie), running (bieganie). 

 Słówka: snake (wąż), elephant (słoń), monkey (małpa), parrot (papuga), crocodile (krokodyl), 

lion (lew); tree (drzewo), grass (trawa), river (rzeka), rocks (skały). 

  

KWIECIEŃ: (Unit 7) 

 Zwroty: Let’s go to the... (chodźmy do...); day-time (czas dzienny), night-time (czas w nocy) 

 Słówka: astronaut (kosmonauta), rocket (rakieta), earth (ziemia), sky (niebo), stars 

(gwiazdy), moon (księżyc);  seeds (nasiona), soil (ziemia), water (woda), light (światło). 

 Powtórka słownictwa z poprzednich miesięcy (m.in. pogoda, kolory, czynności, 

przedstawianie się)  

 

MAJ: (Unit 8) 

 Food (jedzenie), hungry (głodny), thirsty (spragniony), drink (napój, pić) 

 Zwroty: what is he/she eating? (co on/ona je?)  What is he/she drinking? (co on/ona pije?)  

I like... (ja lubię...) 

 Słówka: apples (jabłka), pears (gruszki), oranges (pomarańcze), bananas (banany), cherries 

(wiśnie), strawberries (truskawki); milk (mleko), juice (sok), water (woda). 

 

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, windy;  hot, cold. 

Kolory:  red, blue, yellow, green, pink (różowy), grey (szary), orange (pomarańczowy), 

brown (brązowy), black (czarny), white (biały); 

 Liczenie: counting 1-10  
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 Słówka: slide (zjeżdżalnia), swing (huśtawka), climbing frame (rama wspinaczkowa), bike 

(rower), scooter (hulajnoga), trampoline (trampolina), bricks (klocki), animals (zwierzęta), 

costumes (przebrania), jigsaws (puzle), drum (bębenek), piano (pianino), guitar (gitara), 

trumpet (trąbka), snake (wąż), elephant (słoń), monkey (małpa), parrot (papuga), crocodile 

(krokodyl), lion (lew); tree (drzewo), grass (trawa), river (rzeka), rocks (skały), astronaut 

(kosmonauta), rocket (rakieta), earth (ziemia), sky (niebo), stars (gwiazdy), moon (księżyc); 

water (woda), apples (jabłka), pears (gruszki), oranges (pomarańcze), bananas (banany), 

cherries (wiśnie), strawberries (truskawki); milk (mleko), juice (sok), water (woda). 

 

 

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

www.oup.com/elt/student/mouseandme 

 

 


