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WRZESIEŃ:  (Hello Unit ) 

 Przywitania:  hello,  goodbye; how are you? I’m fine. 

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

 Liczenie:  Count with me/ let’s count, numbers 1-10.  

 Dni tygodnia: what day is it? (jaki dziś dzień?) 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 

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

Sunny (słonecznie), rainy (deszczowo), cloudy (pochmurno), windy (wietrznie). Hot – cold.   

 Kolory:  What colour is it? (jaki to kolor?) 

Purple, green, yellow, red, pink, brown, black, grey, orange, blue. 

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

 Słówka: apples (jabłka), flowers (kwiaty), pears (gruszki), birds (ptaki).  

 

PAŹDZIERNIK: (Unit 1) 

 Przedstawianie się:  ćwiczymy rutynowe przedstawianie się.  

 Liczenie:  Count with me/ let’s count, numbers 1-20.  

 Powtórka: weather (pogoda), dni tygodnia, części twarzy. 

 Słówka: teacher (nauczyciel), pencil (ołówek), rubber (gumka), scissors (nożyczki), book 

(książka), glue (klej), crayon (kredka); bed (łóżko), table (stół), picture (obraz), chair (krzesło). 

  Zwroty:  who do you want to be? (kim chcesz zostać?) 

I’ve got... (mam...); pick up the pencils (podnieście ołówki), clean the board (umyjcie 

tablicę), collect the books (zbierzcie książki). 

 

LISTOPAD: (Unit 2) 

 Zwroty: can you...? stamp your feet (tupać), nod your head (kiwać głową), bend your legs 

(zginać nogi). Look at... 

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

mouth (usta, buzia), nose (nos), feet (stopy), hands (ręce). Hear (słyszeć), see (widzieć), 

smell (czuć zapach), taste (czuć smak), touch (dotykać). 

 Powtórka słownictwa z poprzednich miesięcy 

 

GRUDZIEŃ: (Unit 3) 

 Zwroty: let’s go by... (pojedźmy samochodem, pociągiem etc.); 

how do you come to school? (jak podróżujesz do szkoły?)  

I come by car (samochodem), I come by bike (rowerem), I walk (na piechotę).  

 Słówka: bus, taxi, car (samochód), plane (samolot), train (pociąg), boat (łódź); 

air (powietrze), land (ziemia), sea (morze). 

 Christmas (Boże Narodzenie): Santa (Mikołaj), presents (presenty); 

piosenki i zadania o tematyce świątecznej 
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STYCZEŃ: (Unit 4) 

 Zwroty: Don’t forget the... (nie zapomnij o...), where are you? (gdzie jesteś?)  

(In the) playground (na placu zabaw), (in the) cloakroom (w szatni),  

(in the) classroom (w klasie) 

 Słówka: house (dom), roof (dach), floor (podłoga), window (okno), door (drzwi),  

walls (ściany), bathroom (łazienka), kitchen (kuchnia), living room (salon), 

bedroom (sypialnia).  

 

  

LUTY: (Unit 5) 

 Clothes (ubranka) 

 Zwroty: Put on your... (załóż...)  What are these? (czym są te rzeczy?)   

 Słówka: jumper (bluza), trousers (spodnie), hat (kapelusz), boots (buty), socks (skarpety), 

gloves (rękawiczki), potatoes (ziemniaki), carrots (marchewki), tomatoes (pomidory),  
beans (fasolka);  winter (zima), spring (wiosna), summer (lato), autumn (jesień). 

 

 

MARZEC: (Unit 6) 

 Sea (morze), sailor (marynarz) 

 Zwroty: What are you making? (co tworzysz?)  There’s a ... (... jest) 

 Słówka: turtle (żółw), fish (ryba), seahorse (konik morski), shark (rekin),  

octopus (ośmiornica), crab (krab), map (mapa), island (wyspa), mountain (góra),  

beach (plaża); castle (zamek), road (droga), lake (jezioro). 

 

 

KWIECIEŃ: (Unit 7) 

 Zwroty: Give me ... please (podaj mi proszę ...); what’s for...? (co jest na...?)  

Breakfast (śniadanie), snack (drugie śniadanie), lunch (obiad). 

 Słówka: bread (chleb), cheese (ser), butter (masło), ham (szynka), egg (jako), salad (sałatka), 

chicken (kurczak), honey (miód), bees (pszczoły), milk (mleko), cows (krowy). 

 

 

  



 PROGRAM ZAJĘĆ Z J. ANGIELSKIEGO 

5-6 latki 
 

MAJ: (Unit 8) 

 Zwroty: in/on (w/na); what have you found? (co znalazłeś?)  

 Słówka: pond (staw), grass (trawa), path (szlak), leaves (liście), flowers (kwiaty),  

bench (ławka), butterfly (motyl), caterpilar (gąsiennica), cocoon (kokon),  

ladybird (biedronka),  ant (mrówka), spider (pająk). 

 

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

 Powtórka słownictwa i zwrotów z poprzednich miesięcy 

 

 

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

www.oup.com/elt/student/mouseandme 

 


