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Gold Sparks 2 

Plan wynikowy 
 

 

Hello again! 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 1 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: Hello; I’m … .; What’s your name? 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…; Look at 
page…; Close your books; Listen and point 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu krótkich wypowiedzi, 
powtarzanie wyrazów i zwrotów, stosowanie poznanych wyrazów i 
zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów i zwrotów, stosowanie 
podstawowych zwrotów grzecznościowych, powtarzanie wyrazów, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.4, 10 

 

Uczeń: 

 wita się z nauczycielem, podając swoje imię 

 powtarza za nauczycielem imiona postaci z podręcznika i 
ćwiczy wymowę 

 słuchając nagrania, wskazuje właściwe postacie  

 powtarza za nagraniem wypowiedzi postaci  

 powtarza wypowiedzi postaci z podziałem na role 

 pyta kolegę/koleżankę o imię i podaje swoje imię 

 rysuje osobę za swojej rodziny 

 wciela się w narysowaną postać i odpowiada na pytanie o 
imię 

 żegna się z nauczycielem i klasą 

 przyporządkowuje wypowiedzi osobom i uzupełnia 
wypowiedzi (PB) 

 

Uczeń: 

 na podstawie nagrania odgrywa 
krótki dialog  

 rysuje swój portret i uzupełnia 
wypowiedź wpisując swoje imię 
(PB) 

 

 

 

Lekcja 2 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: liczebniki 1-10  

Struktury bierne: Count with me, Pick up the marbles, Listen and 
point, How many? Open your books, Close your books. Shh, Quiet, 
please! More 

 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych rymowanek 
powtarzanie wyrazów, recytowanie rymowanek, stosowanie 
poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów, 
udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Język obcy/edukacja polonistyczna: recytowanie wierszy 

Uczeń: 

 wita się i podaje swoje imię 

 powtarza za nauczycielem liczby 1-10 

 słuchając nagrania, wskazuje postacie 

 słuchając nagrania, wyklaskuje rytm 

 recytuje wyliczankę razem z nagraniem 

 słuchając nagrania, wskazuje właściwe obrazki 

 powtarza liczby za nagraniem 

 słucha nagrania i podaje, ile kulek upadło 

 odpowiada na pytania, podając liczbę posiadanych 
ołówków 

 pisze brakujące liczebniki (PB) 

 łączy liczebniki z odpowiednimi balonikami (PB) 

 koloruje samochodziki zgodnie z nagraniem (PB) 

Uczeń: 

 odgrywa swoją rolę w wierszyku 

 gra w grę, podając liczbę spinaczy 
lub monet na podstawie 
usłyszanych dźwięków 

 rysuje trzy zwierzątka, liczy łączną 
liczbę ich nóg, rąk, oczu, uszu i ust; 
zapisuje liczby słownie (PB) 

 



Gold Sparks 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 2 

 

Język obcy/edukacja matematyczna: liczenie, odczytywanie i 
zapisywanie liczb 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 2.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.3, 10 

 

 

Lekcja 3 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: Liczebniki 1-10; a lamp, Zabadoo; 
What’s your name?, I’m …. , How old are you? I’m…  

Struktury bierne: What’s this? Who’s this? Open your books at 
page…, Listen and point to the names, Listen and write. 
 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, świat baśni i wyobraźni), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
prostych historyjek, rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie 
wyrazów i zdań, odgrywanie dialogów, pisanie wyrazów, zadawanie 
pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Język obcy/edukacja matematyczna: liczenie, odczytywanie i 
zapisywanie liczb 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.13, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 6.1, 6.3, 10 

 

Uczeń: 

 podaje imiona postaci występujących w historyjce 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące postaci i 
przedmiotów na obrazkach 

 pyta koleżankę/kolegę o jej/jego wiek i podaje swój wiek 

 pisze odpowiednie liczebniki obok cyfr 

 uzupełnia wypowiedzi postaci na obrazkach wpisując ich 
wiek (PB) 

 

Uczeń: 

 gra w grę, podając co znajduje się 
na wylosowanej karcie 

 rysuje portrety postaci z historyjki i 
pisze ich imiona 

 uzupełnia dialog (PB) 

 

Lekcja 4 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: Liczebniki 1-10;, How old are you? 
I’m…  

Słownictwo i struktury: Open your books at page…,  Listen and point 
to.., Listen and write 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, świat baśni i wyobraźni), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
prostych historyjek, rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie 
wyrazów i zdań, odgrywanie dialogów, pisanie wyrazów, zadawanie 
pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Język obcy/edukacja matematyczna: liczenie, odczytywanie i 
zapisywanie liczb 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką, wycinanie, przyklejanie 

1.1, 1.13, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 6.1, 6.3, 10 

 

Uczeń: 

 słucha nagrania i powtarza kwestie wybranej postaci 

 słuchając nagrania, wskazuje na obrazku odpowiednie 
postaci 

 słucha nagrania i zapisuje w zeszycie wiek kolejnych 
postaci 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące postaci na 
ilustracji 

 przygotowuje plakietkę ze swoim imieniem i wiekiem 

 gra w grę z wykorzystaniem plakietki; pyta o imię i wiek 
oraz odpowiada na takie pytania, tworząc łańcuszek pytań 
i odpowiedzi 

 omawia bieżący rozdział, wyraża swoją opinię na temat 
różnych zadań 

 dopasowuje odpowiedzi do pytań (PB) 

 przyporządkowuje plakietki postaciom na obrazkach 
zgodnie z nagraniem (PB) 

 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z podziałem na 
role 

 przedstawia wybraną przez siebie 
postać, podając jej imię i wiek 

 wraz z kolegami wykonuje plakat 
prezentujący wybrane postaci 

 zadaje koleżance/koledze trzy 
pytania, zapisuje pytania i 
odpowiedzi w zeszycie (PB) 
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Unit 1 School 

Lekcja 5 

Środki językowe 

Słownictwo I struktury czynne: a bookcase, a chair, a table, a lamp, a 
desk, the floor, a door, a rubber, a ruler, a pencil, a pencil case, a pen; 
A blue pencil on the table? 

Struktury bierne: Open your books at page…; Look at the picture; 
Show me a frog; What colour is it? Repeat after me and point to the 
pictures; Come here; Listen and repeat; Look at exercise… 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moja szkoła), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych wierszyków, 
rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i zdań, 
recytowanie wierszyków, pisanie wyrazów, nazywanie przedmiotów z 
najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w materiałach 
wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Język obcy/język polski: recytowanie wierszy 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.3, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 powtarza za nauczycielem nazwy przedmiotów w klasie, a 
następnie wykonuje polecenia nauczyciela 

 powtarza po nauczycielu kolejne wersy wierszyka, 
wskazując właściwe obrazki 

 słuchając nagrania, wskazuje właściwe obrazki 

 słuchając  nagrania, recytuje wierszyk 

 odgrywa wierszyk za pomocą wykonanych rekwizytów i 
pokazuje czynności 

 gra w grę, w której podaje nazwy przedmiotów na obrazku 

 słucha nagrania i wskazuje odpowiednie przedmioty na 
obrazkach 

 powtarza za nagraniem nazwy przedmiotów na obrazkach 

 podaje nazwy przedmiotów przedstawionych na 
obrazkach 

 dopasowuje nazwy przedmiotów w sali do ilustracji (PB) 

 rysuje przybory szkolne na ilustracji zgodnie z opisem 
(PB) 

  

Uczeń: 

 podaje nazwy pokazanych 
przedmiotów i ich kolory oraz ich 
położenie 

 słucha nagrania i wybiera właściwy 
obrazek, a następnie opisuje 
obrazek 

 gra w grę, w której powtarza nazwy 
przedmiotów w sali i przyborów 
szkolnych  

 rysuje w zeszycie przedmioty 
znajdujące się w klasie i podpisuje 
je (PB) 

Unit 1 Test 

Test Półroczny A 

Lekcja 6 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: a bookcase, a chair, a table, a lamp, a 
desk, the floor, a door, a rubber, a ruler, a pencil, a pencil case, a pen; 
Where’s …? It’s on the…; What’s this? Its’ a…; Hello; I’m… 

Słownictwo i struktury bierne: a spell, new; Open your books at 
page…; Sorry; Look; Thank you; Sit down, please  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moja szkoła, świat baśni i wyobraźni), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu 
prostych historyjek, znajdowanie w wypowiedzi określonych 
informacji, rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i 
zdań, odgrywanie dialogów, pisanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań 
i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.3, 1.13, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 6.1, 6.3, 10 

 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące położenia 
różnych przyborów szkolnych 

 słucha nagrania, śledząc historyjkę obrazkową w 
podręczniku 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące treści 
historyjki 

 dopasowuje karty wyrazowe do obrazkowych 

 gra w grę, w której pyta o położenie o przedmiotów i 
odpowiada na pytanie kolegi/koleżanki 

 słuchając nagrania, odgrywa rolę swojej postaci 

 gra w grę, w której utrwala nazwy przedmiotów w klasie i 
przyborów szkolnych za pomocą kart obrazkowych 

 pisze nazwy przedmiotów przedstawionych na ilustracjach 
ilustracji (PB) 

 podpisuje przedmioty na obrazkach i zakreśla ich nazwy w 
diagramie (PB Plus page) 

 

Uczeń: 

 słucha nagrania i wskazuje fałszywe 
i prawdziwe zdania dotyczące 
położenia przedmiotów na ilustracji, 
odpowiadając yes/no 

 mówi zdania prawdziwe lub 
fałszywe odnoszące się do 
położenia przedmiotów na ilustracji 

 odgrywa historyjkę z podziałem na 
role 

 koloruje ilustracje i opisuje je w 
zeszycie (PB) 

 

Unit 1 Test 

Test Półroczny A 
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Lekcja 7 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: a bookcase, a chair, a table, a lamp, a 
desk, the floor, a door, a rubber, a ruler, a pencil, a pencil case, a pen; 
Where’s …? It’s on the…; What’s this? Its’ a… 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…;Listen and 
repeat; Who’s in the picture? Listen to…; Look at the picture; Draw 
a….; Listen and colour 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moja szkoła), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu prostych historyjek, 
rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i zdań, 
odgrywanie dialogów, pisanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, nazywanie 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.3, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 6.1, 6.3, 7, 10 

 

Uczeń: 

 słucha nagrania i śledzi historyjkę obrazkową, a następnie 
powtarza tekst za nagraniem 

 powtarza kwestie swojej postaci za nagraniem 

 ćwiczy dialog z nagrania w parach 

 słucha nagrania i odpowiada na pytania zgodnie z 
sytuacją na ilustracji 

 rysuje w zeszycie ołówek w wybranym miejscu pokoju i 
podpisuje obrazek 

 dopasowuje obrazki i podpisuje je (PB) 

 pisze odpowiedzi na pytania zgodnie z ilustracją (PB) 

Uczeń: 

 odgrywa dialog z podziałem na role 

 gra w grę, zadając pytania o 
położenie przedmiotów i 
odpowiadając na pytania 
kolegi/koleżanki 

 gra w grę, w której pisze na tablicy 
nazwy wskazanych przez 
nauczyciela przedmiotów 

 

Unit 1 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 8 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: przybory szkolne i przedmioty w klasie; 
Where’s… ?; On the …; How are you? I’m fine 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…; Time for 
the game 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moja szkoła), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu wierszyków, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, rozumienie sensu 
prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i zdań, tworzenie prostych 
wypowiedzi według wzoru, recytowanie rymowanek, pisanie wyrazów, 
zwrotów i zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach 
wyuczonych zwrotów, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: tworzenie improwizacji ruchowych 
inspirowanych rymowankami 

1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 10 

 

Uczeń: 

 pisze wyrazy dyktowane przez nauczyciel; sprawdza 
samodzielnie z podręcznikiem poprawność zapisanych 
wyrazów 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące rysowanych 
przedmiotów lub przedmiotów w klasie 

 wskazuje przedmioty na ilustracji, zgodnie z nagraniem 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji 

 powtarza zdania za nauczycielem 

 odnosząc się do ilustracji, mówi, czy zdania są prawdziwe, 
czy fałszywe 

 słucha nagrania i śledzi tekst rymowanki w podręczniku 

 czyta na głos rymowankę z nagraniem, a następnie bez 
nagrania 

 pisze odpowiedzi na pytania dotyczące obrazków (PB) 

 

Uczeń: 

 mówi zdania prawdziwe lub 
fałszywe odnosząc się do ilustracji 

 recytuje rymowankę, wskazując 
wymieniane przedmioty i wykonując 
towarzyszące gesty 

 wraz z nauczycielem rytmicznie 
recytuje sekwencję wyrazów 
zgodnie z prezentowanymi kartami  
obrazkowymi  

 gra w grę na przemian zadając 
pytania dotyczące kart obrazkowych 
i odgadując odpowiedzi 

 w zeszycie rysuje trzy przedmioty ze 
swojego domu; pisze pytania o ich 
położenie oraz odpowiedzi (PB) 

 

Unit 1 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 9 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: przybory szkolne i przedmioty w klasie; 
Where’s… ?; On the …; How are you? I’m fine 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…; Time for 

Uczeń: 

 słucha nagrania, śledząc tekst w podręczniku 

 zadaje pytania dotyczące położenia przedmiotów na 
wybranej ilustracji i udziela odpowiedzi na pytanie kolegi 

Uczeń: 

 gra w grę, w której na wyścigi 
odczytuje na głos wyrazy z kart 
obrazkowych 

 gra w grę „Zabadoo says” 

Unit 1 Test 

Test Półroczny 1 



Gold Sparks 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 5 

 

the game; Stand up; Sit down; Put your hand up; Put your hand down 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moja szkoła), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu krótkich wypowiedzi, 
rozumienie sensu prostych tekstów, używanie poznanych wyrazów i 
zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów, zwrotów i zdań, 
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych 
zwrotów, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Język obcy/edukacja matematyczna: liczenie, odczytywanie i 
zapisywanie liczb cyfrą 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.3, 2.2, 3.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 10 

 

 zapisuje pytanie i odpowiedzi w zeszycie 

 reaguje ruchem na polecenia nauczyciela 

 słuchając nagrania, wskazuje właściwy obrazek 

 pisze, gdzie znajdują się określone przedmioty, wskazując 
różnice między ilustracjami (PB)  

 pisze pytania dotyczące rysunku, uzupełnia rysunek 
wybranymi przedmiotami (PB) 

  

 

odpowiednio reagując na polecenia 
w nagraniu 

 liczy przedmioty na ilustracjach  i 
zapisuje ich liczbę cyfrą obok 
właściwego wyrazu (PB) 

 pisze anagramy wybranych 
wyrazów 

Lekcja 10 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: przybory szkolne i przedmioty w klasie; 
kolory; my pencil case,  Where’s… ?; On the …; How are you? I’m 
fine 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moja szkoła), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu rymowanek, piosenek, 
rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i zdań, 
tworzenie prostych wypowiedzi według wzoru, nazywanie i opisywanie 
obiektów z otoczenia, recytowanie rymowanek, śpiewanie piosenek, 
pisanie wyrazów, zwrotów i zdań, zadawanie pytań i udzielanie 
odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, stosowanie 
podstawowych zwrotów grzecznościowych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: śpiewanie krótkich piosenek w 
języku obcym 

1.3, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 10 

 

Uczeń: 

 podaje nazwy przedmiotów w określonym kolorze, które 
przedstawione są na kartach obrazkowych 

 powtarza zwroty grzecznościowe mówione przez 
nauczyciela 

 wita się, pozdrawia, pyta o samopoczucie, odpowiada na 
takie pytania 

 słucha nagrania piosenki, wskazując postacie na ilustracji  

 powtarza wersy piosenki za nagraniem 

 śpiewa piosenkę wraz z nagraniem 

 nazywa przedmioty rysowane przez nauczyciela 

 uzupełnia wypowiedzi wybranymi wyrazami (PB) 

 zakreśla w rymowance literę „e” (PB) 

 powtarza wersy rymowanki za nagraniem (PB) 

 pisze wyrazy zawierające literę „e”, zgodnie z ilustracją 
(PB) 

  

Uczeń: 

 odczytuje anagramy przygotowane 
przez kolegów 

 śpiewa piosenkę z podziałem na 
role 

 recytuje rymowankę (PB) 

 pisze znane sobie wyrazy z literą „e” 
i ilustruje je (PB) 

 rysuje swój piórnik i jego zawartość i 
podpisuje wszystkie przybory 
szkolne 

 

Unit 1 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 11 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: figury geometryczne circle, rectangle, 
square, triangleSłownictwo i struktury bierne: The sun, a chess board, 
a flag, a clock, a road sign, a birthday cake, a window; Repeat after 
me; Open your books at page…; Write the names of the shapes; What 
has got no/three corners?  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moja szkoła), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych tekstów, 

Uczeń: 

 powtarza po nauczycielu nazwy kształtów figur 
geometrycznych 

 odczytuje nazwy figur geometrycznych, wskazuje 
odpowiednie ilustracje i podaje ich numer 

 podaje nazwy figur geometrycznych przedstawionych na 
kartach obrazkowych 

 dopasowuje karty obrazkowe przedstawiające figury do 
odpowiednich kar wyrazowych 

 odpowiada na pytania dotyczące liczby kątów w figurach 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania nauczyciela 
dotyczące tego, jakie przedmioty 
mają dany kształt oraz ile mają 
kątów 

 rysuje kolejne elementy ciągu figur 
geometrycznych i pisze ich nazwy 

 rysuje w zeszycie przedmioty w 
podanych kształtach i podpisuje je 

  koloruje figury według instrukcji, 

Unit 1 Test 

Test Półroczny 1 
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powtarzanie wyrazów, nazywanie obiektów z otoczenia, pisanie 
wyrazów, zwrotów i zdań, nazywanie przedmiotów przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Język obcy/edukacja matematyczna: liczenie, odczytywanie i 
zapisywanie liczb cyfrą, rozpoznawanie figur geometrycznych 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.3, 3.1, 4.1, 4,2, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

geometrycznych 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące figur 
geometrycznych i liczby kątów 

 podaje nazwy kolejnych elementów ciągu figur 
geometrycznych 

 rysuje figury geometryczne i zapisuje liczbę kątów (PB) 

liczy je i zapisuje liczbę cyfrą (PB) 

 podanych liter układa wyrazy i pisze 
je w zeszycie (PB) 

 

Lekcja 12 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: fish, crab, octopus, Olly, Snapper, 
Come on; You’re late; Sorry; Look out; Well done 

Słownictwo i struktury bierne: Repeat after me, Open your books at 
page… 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moja szkoła, świat baśni i wyobraźni), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu 
prostych historyjek, rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie 
wyrazów i zdań, odgrywanie dialogów, używanie poznanych zwrotów 
w czasie zabawy, pisanie wyrazów i zdań, stosowanie zwrotów 
grzecznościowych, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w 
ramach wyuczonych zwrotów, współpraca z rówieśnikami w trakcie 
nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.3, 1.13, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.4,10 

 

Uczeń: 

 poznaje i powtarza po nauczycielu imiona bohaterów 
historyjki obrazkowej 

 słucha nagrania i śledzi historyjkę obrazkową w swoim 
podręczniku 

 mówi po polsku, co oznaczają określone zwroty 

 słucha nagrania i powtarza kwestie wskazanych postaci z 
historyjki 

 ćwiczy dialogi z historyjki w parach i prezentuje je klasie 

 pisze imiona bohaterów historyjki i koloruje ich postaci 
(PB) 

 uzupełnia zwroty podanymi wyrazami (PB) 

 koloruje wyrazy i liczby zgodnie z instrukcją (R&E) 

  

Uczeń: 

 odtwarza historyjkę z podziałem na 
role, posługując się rekwizytami 

 gra w grę podając wypowiedź 
określonej postaci z historyjki  

 rysuje w zeszycie wybraną scenkę z 
historyjki i pisze odpowiedni dialog 

 uzupełnia wyniki dodawania 
wpisując właściwe wyrazy (R&E) 

 

Unit 1 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 12 (Now I can) 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: słownictwo i struktury z rozdziału 1 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moja szkoła), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych tekstów, 
nazywanie i opisywanie obiektów z otoczenia, używanie poznanych 
zwrotów w czasie zabawy, pisanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, określanie 
swoich postępów w nauce, korzystanie ze słowników, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.3, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.3, 6.4, 9, 10 

 

Uczeń: 

 omawia bieżący rozdział, wyraża swoją opinię na temat 
różnych zadań, śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z 
bieżącego rozdziału 

 mówi pełnym zdaniem, co znajduje się na kartach 
obrazkowych (PB) 

 koloruje ilustrację zgodnie z tekstem (PB) 

 pisze pytania i odpowiedzi dotyczące ilustracji (PB) 

 łączy początki i zakończenia zdań; koloruje przedmioty na 
ilustracji zgodnie z instrukcją (PB Plus page) 

 

Uczeń: 

 zakreśla wyrazy zawierające literę 
„e” (PB) 

 gra w grę, podając nazwę 
wybranego przedmiotu w klasie oraz 
podając, gdzie znajduje się 
przedmiot wymieniony przez kolegę 
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Lekcja 13 

Przeprowadzenie sprawdzianu - Test 1. 

UNIT 2 Clothes 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 14 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: a hat, a shirt, a jacket, a T-shirt, a skirt, 
trousers, a dress, socks, shoes, bingo; kolory I’m a clown, I put on…, 
Who’re you? My hat’s  (blue). My socks are (white). Bingo! I’m a 
popstar! 

Słownictwo i struktury bierne: What’s this? Open your books at 
page…; Listen and point; Close your books; Look! I’m a clown!; In the 
morning I put on my…; Time for a game; Listen and say; 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu krótkich wypowiedzi, 
wierszyków, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
powtarzanie wyrazów i zwrotów, nazywanie obiektów z otoczenia, 
recytowanie wierszyków, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów 
podczas zabawy, pisanie wyrazów, zwrotów i zdań, nazywanie 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 2.2, 2,3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 powtarza nazwy ubrań za nauczycielem i nazywa ubrania, 
odpowiadając na pytania nauczyciela 

 słuchając nagrania wierszyka, wskazuje odpowiednie 
elementy ilustracji 

 słucha nagrania i śledzi tekst w podręczniku,  

 powtarza tekst wierszyka za nagraniem, linijka po linijce 

 recytuje wierszyk wraz z nagraniem 

 wykonuje odpowiednie gesty zgodnie z odtwarzanym 
nagraniem 

 podaje nazwy ubrań odpowiadające podawanym przez 
nauczyciela liczbom 

 podaje liczby odpowiadające nazwom ubrań  

 nazywa kolory, odpowiadając na pytania nauczyciela 

 reaguje na polecenia nauczyciela po usłyszeniu nazw i 
kolorów ubrań, które ma na sobie 

 słucha nagrania i powtarza usłyszane wyrażenia, 
wskazując odpowiednie elementy ilustracji 

 dopasowuje karty obrazkowe do wyrazowych 

 odpowiada na pytania nauczyciela o ubiór postaci na 
ilustracji 

 podpisuje ilustracje przedstawiające ubrania, używając 
wyrazów z ramki (PB) 

 tworzy wyrazy z rozsypanki literowej i zapisuje je pod 
ilustracjami z ubraniami (PB) 

  

Uczeń: 

 powtarza wierszyk, a 
kolega/koleżanka wykonuje 
odpowiednie gesty, a następnie 
zamieniają się rolami  

 gra w Bingo! ćwicząc nazwy ubrań 

 pisze z pamięci nazwy ubrań z kart 
obrazkowych 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe w nagraniu na podstawie 
ilustracji  

 gra w grę z wykorzystaniem 
„magicznego lampionu” powtarzając 
poznane słownictwo 

 rysuje w zeszycie osobę ze swojej 
rodziny, pisze nazwy ubrań (PB) 

 

Unit 2 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 15 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: a shop, a fancy dress, a princes; 
ubrania I kolory; I’m wearing a…; Put on this…; 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…; Come on; 
Change to blue; Sit down, please; Stand up; Turn around; What colour 

Uczeń: 

 reaguje na polecenia nauczyciela, wykonując odpowiednie 
gesty 

 słucha nagrania i śledzi tekst historyjki w podręczniku 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące kart 
obrazkowych 

Uczeń: 

 uczestniczy w zabawie mówiąc 
zdania dotyczące zakładania 
wyimaginowanych strojów 

 pisze na tablicy brakujące nazwy 
ubrań 

Unit 2 Test 

Test Półroczny 1 
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is/are…? Listen, find and say; Where am I?; Say a number 
 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu prostych historyjek, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, rozumienie sensu 
prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i zdań, odgrywanie dialogów, 
pisanie wyrazów i zdań, nazywanie przedmiotów z najbliższego 
otoczenia oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.13, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 6.1, 7, 10 

 

 dopasowuje nazwy ubiorów do odpowiednich kart 
obrazkowych 

 podaje nazwy oraz kolory ubrań postaci na ilustracji 

 słucha nagrania i odpowiada na pytania z nagrania 

 gra w grę, w której opisuje ubiór wybranej postaci na 
ilustracji 

 podpisuje ilustracje z ubraniami i koloruje je (PB) 

 rozwiązuje krzyżówkę wpisując nazwy ubrań widocznych 
na ilustracji (PB Plus page) 

 mówi zdania opisujące ubrania 
postaci na ilustracjach historyjki 

 gra w grę, w której wskazuje na 
odpowiednie karty wyrazowe z 
nazwami ubrań i szuka 
odpowiednich ubrań w klasie 

 zakreśla nazwy ubrań zaczynające 
się od „s” (PB) 

 

Lekcja 16 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: kolory yellow, blue, red, black, grey, 
white, green, brown; ubrania; I’m wearing a …. 

Słownictwo i struktury bierne: What’s this/ are these? Listen and 
repeat; Listen and say; Is … wearing a …? Put your pencils on the 
desk; Open your books at page…; Colour the picture; What colour 
is/are…? 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu prostych historyjek, 
rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i zdań, 
odgrywanie dialogów, pisanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, nazywanie 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7, 10 

 

 

Uczeń: 

 nazywa ubrania na karach obrazkowych, odpowiadając na 
pytania nauczyciela 

 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe w wypowiedziach 
nauczyciela dotyczących swojego ubioru 

 mówi zdania opisując swoje ubrania 

 słucha nagrania i śledzi tekst historyjki obrazkowej w 
podręczniku 

 odpowiada na pytania nauczyciela sprawdzające 
zrozumienie nagrania 

 powtarza tekst nagrania linijka po linijce 

 odtwarza tekst swojej postaci, a następnie ćwiczy dialog w 
parach 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące ubrania 
postaci na ilustracjach 

 podaje odpowiednie litery odnosząc się do ilustracji na 
zgodnie z informacją w nagraniu 

 zaznacza, których ilustracji dotyczą zdania i koloruje 
ilustracje (PB) 

  

Uczeń: 

 odtwarza dialog z podziałem na role 

 ćwiczy wymowę nazw ubrań i 
zapisuje odgadnięte wyrazy  

 z podanych liter tworzy nazwy 
ubrań, zapisuje je na tablicy 

 gra w grę, w której odgaduje 
położenie pary kart, podając liczby, 
a następnie podaje nazwy ubrań na 
kartach  

 pisze zdania prawdziwe i fałszywe o 
swoich ubraniach, odgaduje i 
zaznacza, które zdania kolegi są 
prawdziwe, a które fałszywe (PB) 

 rysuje siebie w ulubionych 
ubraniach, koloruje obrazek i 
podpisuje części garderoby 

 
 

Unit 2 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 17 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: kolory: yellow, blue, red, black, grey, 
white, green, brown, ubrania; I’m wearing (a)… 

Słownictwo i struktury bierne: Which clothes are (purple) Open your 
books at page…, Close your books  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu rymowanek, rozumienie 

Uczeń: 

 podaję nazwy i kolory swoich ubrań 

 podaje nazwy ubrań postaci na ilustracjach 

 mówi, czy zdania dotyczące ilustracji są prawdziwe, czy 
nie 

 powtarza wersy rymowanki za nagraniem 

 recytuje rymowankę wraz z nagraniem, śledząc tekst w 
podręczniku 

 odpowiada na pytanie dotyczące ubrań postaci na 

Uczeń: 

 czyta rymowankę na głos  

 wykonuje książeczkę z postaciami 
klaunów i gra w grę, w której 
identyfikuje klauna opisywanego 
przez nauczyciela (R&E) 

 rysuje i koloruje swój autoportret 
oraz opisuje swoje ubrania 

  

Unit 2 Test 

Test Półroczny 1 
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sensu prostych tekstów, tworzenie prostych wypowiedzi według 
wzoru, recytowanie rymowanek, pisanie wyrazów i zdań, nazywanie 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 2.2, 3.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7, 10 

 

ilustracji 

 układa wyrażenia w odpowiedniej kolejności i pisze zdania 
(PB) 

 koloruje obrazek zgodnie z informacjami w zdaniach (PB) 

  

 

Lekcja 18 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: kolory: yellow, blue, red, black, grey, 
white, green, brown, ubrania; I’m wearing (a)… 

a dancer, a teacher, a clown, a princess, a footballer, a pop star, a 
doctor, a pirate; I’ wearing (a)…; He/she is wearing (a)… 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…, Listen and 
clap, Close your books  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych tekstów, 
tworzenie prostych wypowiedzi według wzoru, stosowanie poznanych 
wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów i zwrotów, 
nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 3.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 podaje nazwy i kolory swoich ubrań 

 słucha nagrania i wskazuje odpowiednie ilustracje na 
podstawie usłyszanych informacji 

 opisuje ubrania wybranej postaci na ilustracji i podaje 
numery postaci opisywanych przez kolegę 

 słuchając nagrania, wskazuje właściwy obrazek 

 reaguje odpowiednim gestem na polecenia nauczyciela 

 uzupełnia zdania nazwami postaci i odpowiednio koloruje 
obrazki (PB) 

 koloruje ilustrację zgodnie z instrukcją i uzupełnia zdania 
odpowiednimi nazwami kolorów (PB)  

  

Uczeń: 

 gra w grę, w której opisuje ubiór 
postaci z ilustracji, a 
kolega/koleżanka odgaduje, która to 
postać, następnie zamieniają się 
rolami 

 rysuje siebie przebranego za jakąś 
postać i podpisuje swoje ubrania 

 słucha nagrania i gra w grę 
Zabadoo says odpowiednio 
reagując na polecenia w nagraniu 

 rysuje w zeszycie i koloruje swój 
wymarzony strój na przyjęcie; 
podpisuje elementy stroju (PB) 

 

Unit 2 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 19 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: kolory: kolory, ubrania, jeans, a pop 
star, a pirate; Wow!; He/she is wearing (a)… 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…, Listen and 
clap, Close your books  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych wypowiedzi 
oraz piosenek i rymowanek, rozumienie sensu prostych tekstów, 
recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek, stosowanie poznanych 
wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów, zwrotów i 
zdań, nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką, malowanie farbami 

Język obcy/edukacja muzyczna: śpiewanie krótkich piosenek w 

Uczeń: 

 wskazuje postać opisywaną przez nauczyciela 

 wskazuje na ilustracji opisywaną przez nauczyciela postać 

 słuchając nagrania piosenki, klaszcze w rytm 

 powtarza wersy piosenki za nagraniem 

 śpiewa piosenkę wraz z nagraniem 

 koloruje postać i uzupełnia zdania odpowiednimi nazwami 
kolorów (PB) 

 powtarza wersy rymowanki za nagraniem (PB)  

 zakreśla w rymowance litery „ow” 

 pisze wyrazy zawierające litery „ow”, zgodnie z ilustracją 
(PB) 

 

Uczeń: 

 śpiewa piosenkę wykonując 
towarzyszące gesty 

 rysuje swojego przyjaciela/swoją 
przyjaciółkę i opisuje strój 

 gra w grę, w której rysuje na planszy 
części garderoby oraz odgaduje, 
gdzie na planszy przeciwnika ukryte 
są narysowane przez niego części 
garderoby 

 maluje plakat przedstawiający tęczę 

 recytuje rymowankę (PB) 

 pisze znane sobie wyrazy z literami 
„ow” i ilustruje je (PB) 

 

Unit 2 Test 

Test Półroczny 1 
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języku obcym, wykonywanie akompaniamentu do utworów 
muzycznych - klaskanie 

1.1, 2.2, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Lekcja 20 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: cotton, leather, glass, plastic, wool, a T-
shirt, a jacket, a shirt, a hat,a glove, a belt, hide, help, thanks, here, 
come back; the (hat) is made of (wool) 

Słownictwo i struktury bierne: from a plant/tree, from and animal, man-
made; Repeat after me; Open your books at page…; What is it made 
from?; Close your books 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych tekstów, 
tworzenie prostych wypowiedzi według wzoru, stosowanie poznanych 
wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów, zwrotów i 
zdań, nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 3.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 powtarza za nauczycielem nazwy materiałów 

 powtarza za nauczycielem zdania określające z czego 
zrobione są poszczególne elementy garderoby  

 podaje nazwy ubrań przedstawionych na ilustracjach 

 wybiera odpowiednie nazwy materiałów w zdaniach i 
odczytuje je 

 umieszcza próbki materiału w odpowiednich kolumnach 
tabeli 

 odczytuje wyrazy na kartach wyrazowych i dopasowuje je 
do próbek materiałów 

 podaje nazwy materiałów, dotykając próbek 

 odnosząc się do rysunków, z rozsypanki literowej tworzy 
nazwy materiałów i uzupełnia nimi zdania (PB) 

 uzupełnia zdania nazwami materiałów z poprzedniego 
ćwiczenia (PB) 

 

Uczeń: 

 na podstawie tabeli określa 
pochodzenie różnych materiałów i 
zapisuje zdania w zeszycie 

 pisze w zeszycie nazwy dwóch 
rzeczy wykonanych z wybranych 
materiałów 

 rysuje w zeszycie przedmioty i pisze 
zdania określając, z czego są 
wykonane (PB) 

  

Unit 2 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 21 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: help, thanks, here, come back, hide, 
look out! It’s OK. It’s Snapper! 

Słownictwo i struktury bierne: Repeat after me, Open your books at 
page… 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, świat baśni i wyobraźni), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu 
prostych historyjek, rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie 
wyrazów i zdań, odgrywanie dialogów, używanie poznanych zwrotów 
w czasie zabawy, pisanie wyrazów i zdań, współpraca z rówieśnikami 
w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.13, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 10 

Uczeń: 

 słucha nagrania i śledzi tekst historyjki obrazkowej w 
podręczniku 

 słucha nagrania i powtarza rolę swojej postaci z historyjki, 
wykonując towarzyszące gesty 

 podaje numer ilustracji zgodnie z wypowiedzią 
nauczyciela 

 układa fragmenty teksu z historyjki we właściwej 
kolejności 

 uzupełnia zdania podanymi nazwami ubrań i koloruje 
ilustrację (PB) 

 uzupełnia wypowiedzi podanymi wyrażeniami (PB) 

 

Uczeń: 

 słuchając nagrania i korzystając z 
rekwizytów odgrywa swoją rolę 

 rysuje swoją ulubioną scenkę z 
historyjki i dopisuje dialog 

Unit 2 Test 

Test Półroczny A 
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Lekcja 21 (Now I know) 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: Słownictwo i struktury z rozdziału 2… 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych tekstów, 
nazywanie i opisywanie obiektów z otoczenia, używanie poznanych 
zwrotów w czasie zabawy, pisanie wyrazów i zdań, nazywanie 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, określanie swoich postępów w nauce, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.4, 7, 9, 10 

 

Uczeń: 

 omawia bieżący rozdział, wyraża swoją opinię na temat 
różnych zadań, śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z 
bieżącego rozdziału 

 z podanych liter tworzy wyrazy i wpisuje wyrażenia obok 
rysunków (PB) 

 koloruje odpowiednio rysunki (PB) 

 uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami; koloruje 
ilustrację (PB) 

 uzupełnia wyrażenia nazwami ubrań przedstawionych na 
obrazkach (PB Plus page) 

 

Uczeń: 

 znajduje w słowniku nowe nazwy 
ubrań, rysuje je i podpisuje (PB) 

 rysuje obrazek zgodnie z opisem 
(PB Plus page) 

  

Lekcja 22 

Przeprowadzenie sprawdzianu – Test 2. 

Lekcja 23 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: lifeguard, firefighter, police officer, 
paramedics, rescue team: He/she is wearing… 

Słownictwo i struktury bierne: Listen and read; Listen and number; 
Look at the photos; Show me…; Open your books at page… 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, popularne zawody), reagowanie 
werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych 
wypowiedzi, rozumienie sensu prostych tekstów, nazywanie i 
opisywanie obiektów z otoczenia, używanie poznanych zwrotów w 
czasie zabawy, pisanie wyrazów i zdań, nazywanie przedmiotów z 
najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w materiałach 
wizualnych, wiedza o krajach anglojęzycznych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja przyrodnicza: przedstawianie charakterystyki wybranych 
zawodów 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką, wykonuje prace plastyczne 
potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej 

1.1, 1.4, 2.2, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.4, 7, 8.2, 10 

Uczeń: 

 rozmawia po polsku na temat fotografii 

 podaje znane sobie nazwy ubrań widocznych na 
fotografiach 

 powtarza za nauczycielem nowe nazwy ubrań 

 słucha poszczególnych scen z nagrania i opisuje po 
polsku to, co usłyszał 

 słucha całego nagrania i śledzi tekst w podręczniku 

  

Uczeń: 

 rysuje siebie jako osobę wykonującą 
jeden z omawianych zawodów i 
podpisuje obrazek nazwą zawodu 
oraz nazwami ubrań 

 czyta swój opis na glos 

 wykonuje plakat przedstawiający   
stroje noszone w Polsce przy 
różnych okazjach 

  

 

UNIT 3 Home 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 
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Lekcja 24 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: pull, mum, dad, brother, sister, 
grandma, grandpa, telephone 

Słownictwo i struktury bierne: Who’s that?; Where are you?; I’m in the 
garden; at home; It’s…; Open your books at page…; Close/open your 
eyes; Listen and point; Listen and repeat; 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu krótkich wypowiedzi, 
wierszyków, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
powtarzanie wyrazów i zwrotów, nazywanie obiektów z otoczenia, 
recytowanie wierszyków, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów 
podczas zabawy, pisanie wyrazów, zwrotów i zdań, nazywanie osób i 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: tworzenie improwizacji ruchowych 
inspirowanych rymowankami 

1.1, 2.2, 2,3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 powtarza za nauczycielem nazwy członków rodziny 

 podaje nazwy członków rodziny przedstawionych na 
kartach obrazkowych 

 słucha nagrania i wskazuje członków rodziny, o których 
jest mowa 

 słucha ponownie nagrania i śledzi tekst w podręczniku 

 powtarza słowa wierszyka linijka po linijce 

 powtarza i ćwiczy wierszyk w grupach, wykonując 
odpowiednie gesty 

 słucha nagrania i wskazuje odpowiednie postaci na 
obrazkach  

 podaje kolejno nazwy członków rodziny występujących w 
nagraniu 

 dopasowuje wyrazy do członków rodziny, numerując 
postaci na ilustracji (PB) 

 dopasowuje obrazki i pisze odpowiedzi na pytania (WP) 

  

Uczeń: 

 recytując wierszyk, grupowo 
odgrywa scenki przed klasą 

 gra w grę, w której podaje nazwy 
brakujących członków rodziny 

 gra w grę, w której udaje jednego z 
bohaterów nagrania opisując 
ubrania oraz  odgaduje, kogo 
opisuje kolega 

 gra w grę z wykorzystaniem 
„magicznego lampionu” powtarzając 
poznane słownictwo 

 rysuje w zeszycie swoją rodzinę i 
podpisuje jej członków 

Unit 3 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 25 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: kitchen, bedroom, living room, dining 
room, bathroom; Where’ s (your mum)?; She/he is in (the bathroom); 

Słownictwo i struktury bierne: hide and seek; Open your books at 
page…; Listen to the story; Listen and repeat; Let’s play; Count to ten; 
Play a game; Sing a song; Say a chant; Coming!; Where’s this?; 
Where am I?; Who’s this? 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, moje miejsce zamieszkania, 
świat baśni i wyobraźni), reagowanie werbalne i niewerbalne na 
polecenia,  rozumienie sensu prostych historyjek, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji, rozumienie sensu prostych 
tekstów, powtarzanie wyrazów i zdań, odgrywanie dialogów, pisanie 
wyrazów i zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach 
wyuczonych zwrotów, nazywanie przedmiotów z najbliższego 
otoczenia oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.2, 1.13, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7, 10 

 

Uczeń: 

 słucha nagrania i śledzi tekst historyjki obrazkowej w 
podręczniku 

 nazywa pomieszczenia przedstawione na kartach 
obrazkowych 

 odpowiada na pytania nauczyciela, podając nazwy 
pomieszczeń 

 dopasowuje karty wyrazowe do obrazkowych 

 słucha pierwszej części nagrania, wskazując wymieniane 
pomieszczenia 

 słucha drugiej części nagrania, powtarzając tekst za 
nagraniem 

 słucha trzeciej części nagrania, odgadując nazwę 
pomieszczenia na podstawie usłyszanych dźwięków 

 mówi, kto znajduje się w danym pomieszczeniu na 
ilustracji 

 słucha nagrania i wskazuje odpowiednie pomieszczenia, 
podając ich nazwy 

 podpisuje obrazki podanymi wyrazami (PB) 

 uzupełnia odpowiedzi na pytania zgodnie z ilustracją (PB) 

Uczeń: 

 odgrywa pantomimę i odgaduje 
nazwę pomieszczenia na podstawie 
pantomimy wykonanej przez 
kolegę/koleżankę 

 rysuje plan swojego domu lub 
mieszkania i podpisuje 
pomieszczenia 

 rysuje w zeszycie członków swojej 
rodziny w pomieszczeniach i pisze 
zdania (PB) 

Unit 3 Test 

Test Półroczny 1 
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Lekcja 26 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: pomieszczenia, członkowie rodziny, 
Where’s…? In the…;  

Słownictwo i struktury bierne: Look at page…; Listen and read; Listen 
and repeat; Who’s this?; 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, moje miejsce zamieszkania), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu 
prostych historyjek, znajdowanie w wypowiedzi określonych 
informacji, rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i 
zdań, odgrywanie dialogów, pisanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań 
i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, nazywanie 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7, 10 

 

Uczeń: 

 słuchając nagrania dialogu, śledzi tekst w podręczniku, 

 słucha nagrania i powtarza tekst linijka po linijce 

 powtarza tekst swojej postaci z dialogu, a następnie 
ćwiczy dialog w parach 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji 

 słucha nagrania i odpowiada na pytania, a następnie 
słucha ponownie i powtarza kolejne wersy nagrania 

 gra w grę, w której zadaje pytania o to, gdzie znajdują się 
członkowie rodziny przedstawieni na kartach 
obrazkowych, a następnie odgaduje, gdzie się znajdują  

 uzupełnia odpowiedzi na pytania, zgodnie z ilustracją (PB) 

 słucha nagrania i odpowiada na pytania zgodnie z 
ilustracją (PB) 

 słucha nagrania i dopasowuje imiona do ilustracji, a 
następnie koloruje ilustracje (PB) 

  

Uczeń: 

 odgrywa dialog z podziałem na role 

 rysuje swoją rodzinę i odpowiada na 
pytania kolegi/koleżanki o to, w 
jakich pomieszczeniach znajdują się 
poszczególne osoby; zadaje pytania 
dotyczące rysunku kolegi/koleżanki 

 pisze w zeszycie zdania dotyczące 
ilustracji (PB) 

  

 

Unit 3 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 27 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: rabbit, cat, dog, fish, parrot, 
pomieszczenia, przybory szkolne, Where’s…? In the…;  

Słownictwo i struktury bierne: Look at page…; Listen and read; Listen 
and repeat; Who’s this?; 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, moje miejsce zamieszkania, 
przyroda wokół mnie), reagowanie werbalne i niewerbalne na 
polecenia, rozumienie sensu prostych wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji, rozumienie sensu prostych 
tekstów, powtarzanie wyrazów i zdań, recytowanie rymowanek, 
stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie 
wyrazów i zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach 
wyuczonych zwrotów, nazywanie przedmiotów z najbliższego 
otoczenia oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja przyrodnicza: rozpoznawanie gatunków zwierząt 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.2, 1.12, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7, 10 

 

Uczeń: 

 nazywa zwierzęta na kartach obrazkowych 

 dopasowuje karty wyrazowe do obrazkowych 

 odpowiada na pytania, gdzie znajdują się zwierzęta 
przedstawione na ilustracjach 

 pisze w zeszycie odpowiedzi na pytania 

 podaje nazwy członków rodziny i zwierząt 
przedstawionych na kartach obrazkowych 

 słucha nagrania rymowanki śledząc tekst w podręczniku 

 recytuje rymowankę wraz z nagraniem, śledząc tekst 

 czyta rymowankę na głos 

 zadaje pytania o to, gdzie znajdują się przybory szkolne 
kolegi/koleżanki, a następnie odpowiada na jego/jej 
pytania 

 słucha nagrania i dopasowuje imiona do ilustracji, a 
następnie koloruje ilustracje (PB) 

 dorysowuje kota, psa i rybę do ilustracji, a następnie 
pisze, gdzie one się znajdują (PB) 

Uczeń: 

 gra w grę, w której gestami 
pokazuje, w jakim pomieszczeniu 
się znajduje, a reszta klasy 
odgaduje 

 gra w grę, w której na zmianę 
odgaduje, gdzie znajdują się 
zwierzęta i członkowie rodziny i  
zadaje pytania 

 recytuje rymowankę wykonując 
towarzyszące gesty 

 dorysowuje na ilustracji papugę i 
chomika, a następnie pisze w 
zeszycie pytania i odpowiedzi 
dotyczące ich położenia (PB) 

 

Unit 3 Test 

Test Półroczny 1 
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Lekcja 28 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: członkowie rodziny; Where’s …? In 
the… 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…; Listen and 
write; Open your eyes; Close your eyes; Count to ten 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, moje miejsce zamieszkania), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
prostych wypowiedzi, znajdowanie w wypowiedzi określonych 
informacji, rozumienie sensu prostych tekstów, tworzenie prostych 
wypowiedzi, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas 
zabawy, pisanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań i udzielanie 
odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 10 

 

Uczeń: 

 nazywa pomieszczenia znajdujące się w domu 

 słucha nagrania i sprawdza, czy nazwa członka rodziny 
znajduje się we właściwym miejscu na rysunku 

 słucha drugiej części nagrania i śledzi tekst w podręczniku 

 na podstawie nagrania pisze w zeszycie, gdzie znajdują 
się poszczególne osoby 

 reaguje właściwymi gestami na polecenia nauczyciela  

 słucha nagrania i wskazuje właściwy obrazek 

 pisze, czym różnią się dwie ilustracje przedstawiające 
domy z pomieszczeniami (PB) 

 zaznacza zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie 
ilustracji (PB) 

  

Uczeń: 

 gra w grę, w której zdaja pytania o 
to, gdzie zgodnie z nagraniem 
znajdują się członkowie rodziny 
postaci z książki, a następnie 
odpowiada na pytania 
kolegi/koleżanki 

 gra w grę Zabadoo says, reagując 
właściwie na polecenia 

  

Unit 3 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 29 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: stairs, up, down, climbing, oops!, 
slowly, puff, running, quickly, friend;  

Słownictwo i struktury bierne: Repeat after me; Open your books at 
page…; Look and number; What’s this?; What are these?; 
Where’s…?; Where are…? 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, moje miejsce zamieszkania), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
prostych wypowiedzi, rozumienie sensu piosenek, rozumienie sensu 
prostych tekstów, śpiewanie piosenek, stosowanie poznanych 
wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów i zdań, 
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych 
zwrotów, nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: śpiewanie krótkich piosenek w 
języku obcym,  

1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7, 10 

 

Uczeń: 

 powtarza zwroty po nauczycielu 

 słucha piosenki, a następnie słucha ponownie i śpiewa 

 słucha piosenki i powtarza tekst linijka po linijce 

 śpiewa piosenkę razem z nagraniem 

 czyta tekst i koloruje ilustracje zgodnie z podanymi 
informacjami (PB) 

 słucha rymowanki i powtarza ją (PB) 

 zaznacza w rymowance głoskę „oo” (PB) 

 zapisuje inne wyrazy zawierające „oo”, zgodnie z 
rysunkiem (PB) 

  

Uczeń: 

 rysuje w zeszycie kolejną scenkę i 
opowiada, co się dzieje 

 śpiewa i odgrywa piosenkę z 
podziałem na role 

 gra w grę, w której próbuje zgadnąć, 
gdzie znajdują się członkowie 
rodziny kolegi/koleżanki, 
odpowiadając na jego/jej pytania, a 
następnie zamieniają się rolami 

 pisze w zeszycie znane sobie 
wyrazy z „oo” (PB) 

  

Unit 3 Test 

Test Półroczny 1 
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Lekcja 30 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: shop, church, bridge, house, tower, 
offices, station, flat, factory, tunnel, stadium, little, big; It’s a (bridge); I 
can see It’s between…; Where’s …?; In the…; She’s/He’s in the…;  

Słownictwo i struktury bierne: city, town, village; …; Is there a (factory) 
in your (town)?; What’s number …? Open your books at page…; 
Draw; Who’s this? Look at this picture;  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, moje miejsce zamieszkania), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i zdań, tworzenie prostych 
wypowiedzi, pisanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań i udzielanie 
odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, nazywanie przedmiotów 
z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w materiałach 
wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7, 10 

 

Uczeń: 

 powtarza za nauczycielem zwroty prezentujące obiekty w 
mieście  

 odpowiada yes/no na pytania nauczyciela dotyczące 
obiektów w jego/jej mieście/wsi 

 podaje nazwy obiektów przedstawionych na ilustracjach 

 podaje nazwy obiektów na ilustracjach, a następnie 
zapisuje nazwy w zeszycie 

 powtarza za nauczycielem zwroty określające położenie, a 
następnie podaje położenie obiektów przedstawionych na 
ilustracji 

 odpowiada na pytanie nauczyciela dotyczące położenia 
obiektów w mieście przedstawionych na plakacie 

 pisze w zeszycie zdania dotyczące obiektów w mieście 

 odpowiada na pytania nauczyciela na pytania dotyczące 
położenia obiektów w mieście 

 czyta zdania i zaznacza, na której ilustracji znajdują się 
podane obiekty (PB) 

 uzupełnia zdania odpowiednimi nazwami budynków na 
podstawie ilustracji (PB) 

 

Uczeń:  

 rysuje swoje miasto i podpisuje 
obiekty 

 pisze w zeszycie trzy zdania o tym, 
co można zobaczyć w jego mieście 
(PB) 

 

 

Unit 3 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 31 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: Octavia, Otto, little sister, big brother 
Who’s this? 

Słownictwo i struktury bierne: What’s number (1)? Open your books at 
page…Check with the story, Close your book 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (ja i moi bliscy, świat baśni i wyobraźni), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu 
prostych historyjek, rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie 
wyrazów i zdań, odgrywanie dialogów, używanie poznanych zwrotów 
w czasie zabawy, pisanie wyrazów i zdań, współpraca z rówieśnikami 
w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.13, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 10 

 

Uczeń: 

 słucha nagrania historyjki obrazkowej i śledzi tekst w 
podręczniku 

 słucha nagrania i powtarza rolę swojej postaci 

 podaje kolejne wypowiedzi z historyjki 

 układa fragmenty tekstu historyjki obrazkowej we 
właściwej kolejności, sprawdza poprawność w 
podręcznikiem 

 uzupełnia wypowiedzi podanymi wyrazami (PB) 

 

 powtarza z przesadną intonacją 
wybraną scenkę z podziałem na rolę 
i porównuje z nagraniem, a 
następnie prezentuje przed klasą 

 rysuje w zeszycie rodzinę Olly’ego i 
podpisuje wszystkich jej członków 

 rysuje osobę ze swojej rodziny i 
przedstawia ją jednym zdaniem 
(PB) 

 

Unit 3 Test 

Test Półroczny 1 

Lekcja 31 (Now I know) 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: Słownictwo i struktury z rozdziału 3 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 

Uczeń: 

 omawia bieżący rozdział, wyraża swoją opinię na temat 
różnych zadań, śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z 
bieżącego rozdziału 

 pisze wyrazy dyktowane przez nauczyciela 

Uczeń: 

 gra w grę, w której łączy się w pary 
zgodnie z instrukcją nauczyciela 

 zapisuje zdania z poprzedniego 
ćwiczenia 
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środków językowych (ja i moi bliscy, moje miejsce zamieszkania), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
prostych tekstów, nazywanie i opisywanie obiektów z otoczenia, 
używanie poznanych zwrotów w czasie zabawy, pisanie wyrazów i 
zdań, nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych, określanie swoich 
postępów w nauce, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.2, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 7, 9, 10 

 

 tworzy zdania na podstawie kart wyrazowych 

 zakreśla wyrazy w wykreślance i odhacza je na liście (PB) 

 uzupełnia tekst brakującymi wyrazami, zgodnie z 
rysunkiem (PB) 

 gra w grę powtórzeniową (Revision 
game 1) (PB) 

 na podstawie ilustracji pisze pytania 
do odpowiedzi (PB Plus page) 

Lekcja 32 

Przeprowadzenie sprawdzianu – Test 3. 

Przeprowadzenie sprawdzianu półrocznego 1 

UNIT4 Food 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 33 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: pasta, rice, chicken, eggs, bacon, 
favourite food, lunch, munch, salad, cheese; liczebniki 1-10; Can I 
have some…? 

Słownictwo i struktury bierne: Listen and point; Close your books; 
Stand up; Close your eyes; Open your eyes; What’s missing?; Open 
your books at …; Look at page… 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (jedzenie), reagowanie werbalne i niewerbalne 
na polecenia, rozumienie sensu krótkich wypowiedzi, wierszyków, 
znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, powtarzanie 
wyrazów i zwrotów, nazywanie obiektów z otoczenia, recytowanie 
wierszyków, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas 
zabawy, pisanie wyrazów, zwrotów i zdań, nazywanie osób i 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: tworzenie improwizacji ruchowych 
inspirowanych rymowankami 

1.6, 2,3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 podaje nazwy produktów spożywczych przedstawionych 
na kartach obrazkowych 

 podaje odpowiednią kartę obrazkową, zgodnie z 
poleceniem nauczyciela 

 słucha pierwszej części nagrania rymowanki i wskazuje 
produkty spożywcze, a następnie słucha ponownie i 
powtarza tekst 

 słucha drugiej części nagrania i śledzi tekst w 
podręczniku, następnie słucha ponownie i powtarza linijka 
po linijce, a potem stara się odgrywać wierszyk 

 gra w grę, w której ćwiczy nazwy artykułów spożywczych, 
podając nazwę brakującego elementu 

 słuchając nagrania wskazuje artykuły spożywcze oraz 
podaje ich nazwy 

 odpowiadając na pytanie nauczyciela, wskazuje swoje 
ulubione artykuły spożywcze na kartach obrazkowych 

 czyta tekst o ulubionym jedzeniu Laury i opowiada o nim 
koledze/koleżance 

 zakreśla w wykreślance nazwy produktów spożywczych 
widocznych na obrazkach i zapisuje je (PB) 

 uzupełnia zadania nazwami jedzenia na podstawie 
ilustracji (PB) 

Uczeń: 

 ćwiczy odgrywanie wierszyka w 
parach, zamieniając się rolami, a 
następnie odgrywa przed klasą 

 rysuje swoje ulubione jedzenie i 
opisuje je koledze/koleżance 

 korzystając z „Magicznego 
lampionu”, gra w grę utrwalającą 
liczebniki, nazwy członków rodziny i 
artykułów spożywczych 

 pisze w zeszycie i numeruje potrawy 
zgodnie tym jak bardzo je lubi (PB) 

 pisze zdanie „My favourite food is…” 
i ilustruje je rysunkiem swoich 
ulubionych potraw 

Unit 4 Test 

Test Półroczny 2 
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Lekcja 34 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: café, menu, fish, chips, ice-cream, still, 
sorry; produkty spożywcze; Here you are; Please; Thank you 
 

Słownictwo i struktury bierne: Time for a spell!; I’m hungry; I wish 
for…;Open your books at page…; Listen and point; Listen and repeat; 
Where’s…? 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (jedzenie, świat baśni i wyobraźni), reagowanie 
werbalne i niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu prostych 
historyjek, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i zdań, 
odgrywanie dialogów, pisanie wyrazów i zdań, stosowanie zwrotów 
grzecznościowych, nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia 
oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja przyrodnicza: świadomość znaczenia odpowiedniej diety 
dla utrzymania zdrowia 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.6, 1.13, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.4, 7, 10 

 

Uczeń: 

 słucha nagrania i śledzi tekst podręczniku 

 wyjaśnia znaczenie wyrażeń z nagrania 

 podaje nazwy artykułów spożywczych przedstawionych na 
ilustracjach 

 powtarza za nauczycielem nazwy artykułów spożywczych 

 dopasowuje karty wyrazowe do kart obrazkowych 
przedstawiających jedzenie 

 słucha nagrania i dopasowuje potrawy do postaci na 
ilustracji, podając numer obrazka 

 podaje nazwy potraw zamówionych przez poszczególne 
postaci 

 powtarza wypowiedzi z dialogu za nagraniem 

 słucha nagrania i odtwarza kwestie swojej postaci 

 dopasowuje nazwy artykułów spożywczych do ilustracji 
(PB) 

  

Uczeń: 

 ćwiczy dialog w parach, zamieniając 
się rolami 

 odgrywa dialog przed klasą  

 uzupełnia dialog na podstawie 
ilustracji (PB) 

 zakreśla kołkiem potrawy roślinne, a 
kwadratem - pochodzące od 
zwierząt (PB) 

Unit 4 Test 

Test Półroczny 2 

Lekcja 35 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: artykuły spożywcze; I like/ I don’t like 

Słownictwo i struktury bierne: Look at page…; Listen and read; Listen 
and repeat; Time for lunch; What do you like for lunch; Listen and 
choose; Is he/she right? Clap your hands and tap your feet 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (jedzenie), reagowanie werbalne i niewerbalne 
na polecenia,  rozumienie sensu prostych historyjek, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji, rozumienie sensu prostych 
tekstów, znajdowanie w tekście określonych informacji, powtarzanie 
wyrazów i zdań, odgrywanie dialogów, pisanie wyrazów i zdań, 
wyrażanie swoich upodobań, nazywanie przedmiotów z najbliższego 
otoczenia oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja przyrodnicza: świadomość znaczenia odpowiedniej diety 
dla utrzymania zdrowia 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.6, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.5, 7, 10 

 

Uczeń: 

 pisze wyrazy dyktowane przez nauczyciela 

 powtarza zdania za nauczycielem 

 uzupełnia podane zwroty, używając odpowiednich kart 
obrazkowych z jedzeniem i odczytuje zdania na głos 

 słucha nagrania i śledzi tekst w podręczniku 

 słucha nagrania i powtarza tekst linijka po linijce 

 słucha nagrania i odgrywa rolę swojej postaci, a następnie 
zamienia się rolami z kolegą/koleżanką 

 nazywa produkty spożywcze przedstawione na 
ilustracjach 

 słucha nagrania i podaje numery odpowiednich potraw 

 gra w grę, w której na zmianę wymienia swoje ulubione 
produkty i liczy artykuły spożywcze wymieniane przez 
kolega/koleżanka 

 uzupełnia wypowiedzi postaci dotyczące ich ulubionych 
potraw i rysuje odpowiednie dania (PB) 

 rysuje artykuły spożywcze na podstawie opisu (PB) 

  

Uczeń: 

 wyraża swoje upodobania kulinarne, 
mówiąc I like…/I don’t like… 

 odgrywa dialog przed klasą 

 gra w grę, w której dopasowuje i 
zapisuje nazwy produktów 
spożywczych 

  

Unit 4 Test 

Test Półroczny 2 
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Lekcja 36 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: produkty spożywcze, kolory 
pomieszczenia; I like…/Idon’t like… 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page; Listen and 
point; Let’s play; Close your books 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (jedzenie), reagowanie werbalne i niewerbalne 
na polecenia,  rozumienie sensu prostych wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji, rozumienie sensu prostych 
tekstów, znajdowanie w tekście określonych informacji, tworzenie 
prostych wypowiedzi według wzoru, pisanie wyrazów i zdań, 
wyrażanie swoich upodobań, nazywanie przedmiotów z najbliższego 
otoczenia oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki, korzystanie ze źródeł 
informacji w języku obcym 

Edukacja przyrodnicza: świadomość znaczenia odpowiedniej diety 
dla utrzymania zdrowia 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.6, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.5, 7, 10, 11 

 

Uczeń: 

 wyraża swoje upodobania związane z jedzeniem 
produktów przedstawionych na kartach obrazkowych 

 na podstawie ilustracji tworzy zdania odnośnie upodobań 
postaci 

 słucha nagrania rymowanki i powtarza kolejne wersy  

 słucha nagrania i wskazuje wymienione produkty 

 recytuje rymowankę patrząc na tekst 

 słucha nagrania i rysuje odpowiednio  uśmiechniętą lub 
smutną buźkę obok produktów na ilustracji (PB) 

 pisze zdania odnosząc się do potraw na ilustracji i 
wyrażając swoje upodobania, rysuje smutną lub 
uśmiechniętą buźkę (PB) 

  

Uczeń: 

 gra w grę z wykorzystaniem 
„magicznego lampionu” powtarzając 
poznane słownictwo 

 rysuje swoje ulubione i nielubiane 
produkty i pisze zdania I like…/I 
don’t like… 

 znajduje w Internecie lub słowniku 
nowe nazwy produktów 
spożywczych, pisze je i ilustruje 

  

Unit 4 Test 

Test Półroczny 2 

Lekcja 37 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: produkty spożywcze, kolory 
pomieszczenia; I like…/Idon’t like…; Do you like 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page; Listen and 
point; Let’s play; Close your books, Point to the… 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (jedzenie), reagowanie werbalne i niewerbalne 
na polecenia, rozumienie sensu prostych wypowiedzi, znajdowanie w 
wypowiedzi określonych informacji, rozumienie sensu prostych 
tekstów, tworzenie prostych wypowiedzi, stosowanie poznanych 
wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów i zdań, 
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych 
zwrotów, wyrażanie swoich upodobań, współpraca z rówieśnikami w 
trakcie nauki 

Edukacja przyrodnicza: świadomość znaczenia odpowiedniej diety 
dla utrzymania zdrowia 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.6, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.5,10 

 

Uczeń: 

 wyraża swoje upodobania odnośnie kolorów 

 słucha nagrania i wskazuje właściwe produkty na ilustracji 

 powtarza za nagraniem pytania i odpowiedzi 

 zadaje pytania na temat upodobań odnośnie produktów 
na ilustracji i odpowiada na pytania kolegi/koleżanki 

 wykonuje polecenia nauczyciela i kolegów, wydaje 
polecenia 

 słucha nagrania poleceń i wskazuje właściwy obrazek 

 zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej i zakreśla 
odpowiedź (PB) 

 pisze pytania odnośnie produktów na obrazkach i rysuje 
posiłek Grace, zgodnie z jej upodobaniami (PB) 

 

Uczeń: 

 gra w grę, w której pyta kolegów o 
upodobania kulinarne i ustala, które 
produkty lubiane są przez całą 
grupę 

 gra w grę Zabadoo says reagując 
na polecenia odpowiednim gestem 

 rozmawia po polsku na temat 
informacji znajdujących się na 
etykietach produktów spożywczych 

 pyta osobę ze swojej rodziny, czy 
lubi różne produkty i rysuje kolację 
dla tej osoby oraz podpisuje 
produkty (PB) 

 

Unit 4 Test 

Test Półroczny 2 
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Lekcja 38 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: apples, bananas, pears, oranges, eggs, 
sandwiches; Daddy; super; Do you like…?, Yes, No, Good morning, 
Can I help you? Can I have some…? Yes, you can, Here you are, 
Thank you, Good-bye. 

Słownictwo i struktury bierne: Yummy! Open your books at page, 
Listen and point, Let’s play, Close your books. 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (jedzenie, zakupy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych wypowiedzi, 
rozumienie sensu piosenek, rozumienie sensu prostych tekstów, 
śpiewanie piosenek, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów 
podczas zabawy, pisanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, stosowanie 
zwrotów grzecznościowych, nazywanie przedmiotów z najbliższego 
otoczenia oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja przyrodnicza: świadomość znaczenia odpowiedniej diety 
dla utrzymania zdrowia 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: śpiewanie krótkich piosenek w 
języku obcym 

1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7, 10 

 

Uczeń: 

 wyraża upodobania odnośnie produktów spożywczych 
przedstawionych na kartach obrazkowych 

 podaje nauczycielowi odpowiednią kartę obrazkową 
zgodnie z poleceniem 

 prosi o wskazany produkt spożywczy, a następnie 
odpowiada na prośbę kolegi/koleżanki 

 słuchając nagrania piosenki, wskazuje postacie 

 słucha ponownie piosenki i powtarza linijka po linijce 

 słucha piosenki i włącza się do śpiewania, a następnie 
słucha piosenki śpiewa kwestię swojej postaci 

 odczytuje nazwy produktów z kart wyrazowych i 
dopasowuje je do kart obrazkowych  

 pracując w parach ćwiczy rolę sprzedawcy, a następnie 
klienta w kiosku z lodami 

 słucha rymowanki i powtarza ją (PB) 

 zaznacza w rymowance głoskę „i-e” (PB) 

 zapisuje inne wyrazy zawierające „i-e”, zgodnie z 
rysunkiem (PB) 

 

Uczeń: 

 śpiewa i odgrywa piosenkę, 
wykorzystując rekwizyty 

 odgrywa przed klasą scenkę w 
kiosku z lodami 

 rysuje swoje ulubione lody i 
podpisuje obrazek 

 uzupełnia zdania w kolejnej zwrotce 
piosenki (PB) 

 słucha rymowanki i powtarza ją, a 
następnie zakreśla podaną głoskę 
(PB) 

 zapisuje znane sobie inne wyrazy 
zawierające głoskę „i-e” (PB) 

 

Unit 4 Test 

Test Półroczny 2 

Lekcja 39 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: fruit, vegetables, bread, potatoes, rice, 
past, fish, chicken, ham, eggs, apples, oranges, bananas, pears, 
carrots, lettuce, potatoes, cereal, cheese, yoghurt, milk, dairy, cheese, 
butter, sugar, sweets, crisps, ice-cream, fizzy drinks, pizza, shark, 
favourite food; a healthy lunch; See you later 

Słownictwo i struktury bierne: hungry; … make your body strong; … 
keep your body healthy; … only give your energy for a short time; 
Where are fruit and vegetables; are apples healthy?; Is ice cream 
healthy?; What is healthy food?; What is number one?; Listen; 

 Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (jedzenie), reagowanie werbalne i niewerbalne 
na polecenia, rozumienie sensu prostych tekstów, znajdowanie w 
tekście określonych informacji, powtarzanie wyrazów i prostych zdań, 
tworzy proste wypowiedzi według wzoru, przepisywanie prostych 
zdań, pisanie wyrazów i zdań, , nazywanie przedmiotów z 
najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w materiałach 
wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja przyrodnicza: świadomość znaczenia odpowiedniej diety 

Uczeń: 

 powtarza za nauczycielem nazwy owoców i warzyw 

 podaje nazwy produktów w różnych grupach produktów 
żywnościowych 

 podaje nazwy produktów żywnościowych na ilustracjach 

 czyta zdania na temat jedzenie i dopasowuje je do 
odpowiednich ilustracji   

 nazywa produkty żywnościowe na plakacie i podaje nazwy 
zdrowych i niezdrowych produktów 

 zapisuje w zeszycie nazwy zdrowych produktów 

 uzupełnia zdania napisane na tablicy i czyta je na głos 

 przepisuje wybrane zdanie do zeszytu 

 dopasowuje ilustracje do nazw artykułów spożywczych 
(PB) 

  

Uczeń: 

 mówi, czy dany produkt jest zdrowy, 
a następnie podaje nazwy zdrowych 
i niezdrowych produktów 

 rysuje obiad złożony ze zdrowych 
produktów i podpisuje je 

 mówi dlaczego narysowany obiad 
jest zdrowy 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe dotyczące zdrowego 
odżywania się (PB) 

Unit 4 Test 

Test Półroczny 2 
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dla utrzymania zdrowia 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Lekcja 40 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: favourite food, hungry, seaweed, shark, 
apples, bananas, oranges; See you later! My favourite food is.. 

Słownictwo i struktury bierne: (Ania) and (Wojtek) like fish.  How many 
children like…; Close your eyes, Open your eyes, What’s missing? 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (jedzenie, przyroda wokół mnie), reagowanie 
werbalne i niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu prostych 
historyjek, rozumienie sensu prostych tekstów, tworzenie krótkich 
wypowiedzi, odgrywanie dialogów, używanie poznanych zwrotów w 
czasie zabawy, pisanie wyrazów i zdań, współpraca z rówieśnikami w 
trakcie nauki 

Edukacja przyrodnicza: rozpoznawanie gatunków zwierząt i cech 
ekosystemów, świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla 
utrzymania zdrowia 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.12, 2.2, 3.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 10 

 

Uczeń: 

 słucha nagrania historyjki obrazkowej i śledzi tekst w 
podręczniku 

 wyjaśnia znaczenie wyrażeń z historyjki 

 słucha nagrania i powtarza rolę swojej postaci 

 układa fragmenty dialogu w odpowiedniej kolejności i 
odczytuje na głos 

 wskazuje, które części dialogu zamieniono miejscami 

 podaje swoje ulubione jedzenie w ankiecie klasowej 

 dopasowuje rysunki postaci do wypowiedzi (PB) 

 

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z podziałem na 
role, wykonując towarzyszące gesty  

 gra w głuchy telefon, używając kart 
wyrazowych z nazwami produktów 
spożywczych 

 uzupełnia zdania podanymi 
wyrażeniami (PB) 

 

Unit 4 Test 

Test Półroczny 2 

Lekcja 40 (Now I know) 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: Słownictwo i struktury z rozdziału 4 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (jedzenie), reagowanie werbalne i niewerbalne 
na polecenia, rozumienie sensu prostych tekstów, tworzenie prostych 
wypowiedzi według wzoru, używanie poznanych zwrotów w czasie 
zabawy, wyrażanie swoich upodobań, pisanie wyrazów i zdań, 
nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych, określanie swoich 
postępów w nauce, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.6, 3.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.5, 7, 9, 10 

 

Uczeń: 

 omawia bieżący rozdział, wyraża swoją opinię na temat 
różnych zadań, śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z 
bieżącego rozdziału 

 nazywa produkty żywnościowe na kartach obrazkowych 

 wyraża swoje upodobania odnośnie różnych produktów 

 z rozsypanki literowej tworzy nazwy produktów, zapisuje 
je i łączy z obrazkami (PB) 

 uzupełnia zdania wyrazami z ramki (PB) 

Uczeń: 

 rozwiązuje krzyżówkę, zgodnie z 
rysunkami (PB Plus page) 

 uzupełnia zdanie o swoim 
ulubionym jedzeniu (PB Plus page) 

 rysuje uśmiechnięte lub smutne 
buźki i pisze zdania odnoszące się 
do ilustracji  (PB Plus page) 

Lekcja 41 

Przeprowadzenie sprawdzianu – Test 4. 
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Lekcja 42 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: the Buckingham Palace, the changing 
of the Guards, garden parties, uniforms; This is (my bedroom); It’s 
(yellow) 

Słownictwo i struktury bierne: Listen; Listen and number 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje miejsce zamieszkania, święta i tradycje, 
mój kraj), reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, 
rozumienie sensu prostych wypowiedzi, rozumienie sensu prostych 
tekstów, nazywanie i opisywanie obiektów z otoczenia, używanie 
poznanych zwrotów w czasie zabawy, pisanie wyrazów i zdań, 
nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych, wiedza o krajach 
anglojęzycznych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Język obcy/edukacja społeczna: szanowanie tradycji różnych 
narodów 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką, wykonuje prace plastyczne 
potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej 

1.2, 1.9, 2.2, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.4, 7, 8.2, 10 

 

Uczeń: 

 podaje znane sobie nazwy budynków i przedmiotów 
widocznych na fotografiach 

 słucha nagrania i opowiada po polsku, co usłyszał/a 

 słucha nagrania ponownie i śledzi tekst w podręczniku 

 rysuje w zeszycie swój pokój i uzupełnia tekst, tworząc 
opis pokoju 

 

 

 

 czyta na głos opis swojego pokoju 

 wykonuje plakat przedstawiający 
znane obiekty w Polsce: umieszcza 
na nim zdjęcia i podpisuje je 

 

 

UNIT 5 Favourite things  

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 43 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: watch, paints, guitar, computer game, 
football, camera; It’s a (watch); Is it a (watch)? 

Słownictwo i struktury bierne: What’s this? Is it a …?; Open your 
books at page…; Listen and point; What’s my favourite thing today? 
Draw a (watch); Repeat after me; Look at my (watch); Close/open 
your eyes; Hide the picture; What colour is it? 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu krótkich wypowiedzi, 
wierszyków, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, powtarzanie wyrazów i 
zwrotów, nazywanie obiektów z otoczenia, recytowanie wierszyków, 
stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie 
wyrazów, zwrotów i zdań, nazywanie osób i przedmiotów z 
najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w materiałach 
wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Uczeń: 

 powtarza po nauczycielu nazwy przedmiotów 

 odpowiada yes/no na pytania nauczyciela dotyczące 
przedmiotów 

 podaje nazwy przedmiotów przedstawionych na kartach 
obrazkowych 

 słucha nagrania i wskazuje przedmioty na ilustracjach, a 
następnie słucha ponownie i powtarza tekst 

 naśladuje odgłosy wskazanych przedmiotów 

 stara się recytować wierszyk, naśladując odgłosy 
przedmiotów i nazywając przedmioty 

 słucha drugiej części nagrania i śledzi tekst w 
podręczniku, a następnie słucha ponownie i powtarza 
linijka po linijce 

 słucha nagrania i wskazuje odpowiednie przedmioty na 
ilustracji 

 słucha nagrania, patrząc na obrazki, a następnie słucha 
ponownie i sprawdza odpowiedzi 

Uczeń: 

 recytuje i odgrywa wierszyk razem z 
nagraniem 

 gra w zgadywankę, odgadując 
nazwy ulubionych przedmiotów 
innych osób  

 gra w grę, w której rysuje 
przedmioty opisane przez 
nauczyciela 

 gra w grę  z wykorzystaniem 
„magicznego lampionu”, 
powtarzając poznane słowa 

 liczy litery w wyrazach w 
poprzednim ćwiczeniu i koloruje 
wyrazy według instrukcji (PB) 

  

Unit 5 Test 

Test Półroczny 2 
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Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: tworzenie improwizacji ruchowych 
inspirowanych rymowankami 

1.5, 2,3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

 podaje nazwy kolorów i podnosi rękę, gdy nauczyciel 
wskazuje jej/jego ulubiony kolor 

 czyta zdania dotyczące ulubionych przedmiotów i mówi 
yes/no na podstawie ilustracji 

 odpowiada na pytania nauczyciela, podając nazwę swojej 
ulubionej rzeczy i jej kolor  

 gra w grę Hot-Cold, w której próbuje odnaleźć kartę 
obrazkową, słuchając wskazówek klasy lub udziela 
wskazówek kolegom 

 dopasowuje ilustracje do wyrazów i uzupełnia litery w 
wyrazach (PB) 

 zakreśla wyrazy w wężu wyrazowym (PB) 

 

Lekcja 44 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: the toy shop, a skateboard, a computer 
game, a guitar, a watch, a camera, paints, a football; Have you got 
a…?; Thank you; Good bye; I (don’t) like…; 

Słownictwo i struktury bierne: fantastic; Come down; Over there; What 
does/doesn’t Laura like; Open your books at page…; Have you got a 
…? Listen to the story; What’s this?; Match the pictures and the words 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, świat baśni i wyobraźni), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu 
prostych historyjek, znajdowanie w wypowiedzi określonych 
informacji, rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i 
zdań, odgrywanie dialogów, pisanie wyrazów i zdań, stosowanie 
zwrotów grzecznościowych, nazywanie przedmiotów z najbliższego 
otoczenia oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.5, 1.13, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.4, 7, 10 

 

Uczeń: 

 powtarza za nauczycielem nazwy zabawek 

 odpowiada yes/no na pytania dotyczące posiadania 
zabawek 

 słucha historyjki obrazkowej i śledzi tekst w podręczniku 

 wyjaśnia znaczenie wyrażeń z historyjki 

 podaje nazwy zabawek przedstawionych na kartach 
obrazkowych i dopasowuje je do kart wyrazowych 

 słucha nagrania i rysuje w zeszycie odpowiednia buźki 
przy nazwach przedmiotów 

 słucha nagrania, patrzy na ilustrację i sprawdza 
odpowiedzi 

 odpowiada na pytania nauczyciela, podając nazwy 
lubianych/nielubianych przedmiotów postaci z nagrania 

 słucha ponownie nagrania i próbuje odtwarzać rolę swojej 
postaci 

 słucha nagrania i zaznacza odpowiednie miejsca w tabeli 
(PB) 

 uzupełnia tekst zgodnie z informacjami z tabeli (PB) 

 

Uczeń: 

 odgrywa rolę swojej postaci w 
historyjce wykorzystując rekwizyty 

 rysuje swoje ulubione zabawki i 
podpisuje je 

 odszyfrowuje ukryte nazwy 
zabawek, pisze wyrazy w zeszycie i 
koloruje obrazki zgodnie z instrukcją 
(PB) 

Unit 5 Test 

Test Półroczny 2 

Lekcja 45 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: kite, bike; zabawki i przedmioty; I’ve got 
a… 

Słownictwo i struktury bierne: What’s this? Listen and repeat; Open 
your books at page…; What have you got?; Write about 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu prostych historyjek, 

Uczeń: 

 powtarza za nauczycielem konstrukcję I’ve got a…, 
podając nazwę przedmiotu przedstawionego na karcie 
obrazkowej 

 słucha nagrania i śledzi tekst w podręczniku, a następnie 
słucha ponownie i powtarza tekst 

 odgrywa kwestie swojej postaci z nagrania, a następnie 
zamienia się rolami z kolegą/koleżanką i ćwiczy dialog w 
parach 

 słucha nagrania i podaje imię odpowiedniej postaci  

Uczeń: 

 odtwarza dialog przed klasą 

 gra w Chinese Whispers 

 zaznacza 3 rzeczy i rysuje je, a 
następnie uzupełnia zdania (PB) 

  

Unit 5 Test 

Test Półroczny 2 
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znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, rozumienie sensu 
prostych tekstów, znajdowanie w tekście określonych informacji, 
powtarzanie wyrazów i zdań, odgrywanie dialogów, stosowanie 
poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów i 
zdań, nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

 odpowiada na pytanie, jakie przedmioty mają postacie z 
nagrania 

 dopasowuje karty obrazkowe przedstawiające przedmioty 
do kart wyrazowych i odczytuje nazwy na głos 

 tworzy zdania z rozsypanki wyrazowej i dopasowuje je do 
ilustracji (PB) 

  

Lekcja 46 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: nazwy członków rodziny, kolorów,  
zabawek i innych przedmiotów; I’ve got a… 

Słownictwo i struktury bierne: What’s this? Who am I? 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu prostych wypowiedzi, 
rymowanek, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
rozumienie sensu prostych tekstów, znajdowanie w tekście 
określonych informacji, tworzenie prostych wypowiedzi według wzoru, 
recytowanie rymowanek, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów 
podczas zabawy pisanie wyrazów i zdań, nazywanie przedmiotów z 
najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w materiałach 
wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja przyrodnicza: świadomość znaczenia odpowiedniej diety 
dla utrzymania zdrowia 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 wskazuje przedmioty zgodnie z poleceniem nauczyciela 

 pokazuje posiadane przedmioty i podaje ich nazwy 
mówiąc I’ve got  … 

 dopasowuje przedmioty do właściwych postaci i wpisuje 
brakujące słowa do zeszytu 

 dopasowuje karty obrazkowe do wyrazowych 

 uzupełnia zdania nazwami przedmiotów  

 przepisuje zdanie do zeszytu i uzupełnia je nazwami 
przedmiotów na ilustracji, a następnie odczytuje na głos 

 słuchając rymowanki, śledzi tekst w podręczniku 

 powtarza wersy rymowanki za nagraniem 

 wraz z nagraniem recytuje tekst rymowanki, wskazując 
przedmioty na ilustracji  

 słucha nagrania i numeruje postaci na ilustracji (PB) 

  

Uczeń: 

 gra w grę  z wykorzystaniem 
„magicznego lampionu”, 
powtarzając poznane słowa 

 odczytuje rymowankę na głos na 
środku sali 

 gra w grę, w której utrwala nazwy 
przedmiotów, wskazując błędne i 
poprawne nazwy przedmiotów 
podanych przez nauczyciela 

 uzupełnia zdania na podstawie 
ilustracji i uzupełnia ilustracje na 
podstawie zdań (PB) 

 rysuje dwa posiadane przez siebie 
przedmioty i podpisuje je zdaniami 
(PB) 

 

Unit 5 Test 

Test Półroczny 2 

Lekcja 47 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: przedmioty, zabawki, kolory, jedzenie; 
I’ve got a…; Have you got…?  

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…; Listen and 
repeat; Hop; Stamp your feet; Jump; Nod your head; Listen and point; 
Let’s play… 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych wypowiedzi, 
rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie wyrazów i prostych 
zdań, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy, 
pisanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w 
ramach wyuczonych zwrotów, współpraca z rówieśnikami w trakcie 

Uczeń: 

 na zmianę rysuje na tablicy fragment przedmiotu i 
odgaduje, co narysowali inni 

 odpowiada yes/no na pytanie nauczyciela o posiadane 
przedmioty 

 powtarza pytania za nagraniem 

 słucha nagrania dialogu, śledząc tekst w podręczniku 

 słucha nagrania i powtarza kolejne wypowiedzi 

 reaguje na polecenia nauczyciela odpowiednimi ruchami 
lub gestami 

 słucha pierwszej części nagrania i wskazuje właściwy 
obrazek, a następnie słucha nagrania z poleceniami w 
innej kolejności 

Uczeń: 

 przygotowuje karty do gry: rysuje 
zabawki i podpisuje je 

 korzystając z kart, gra w grę, w 
której zadaje pytania o posiadane 
rzeczy i odpowiada na pytania 
kolegi/koleżanki 

 uzupełnia zdania zwrotami na 
podstawie ilustracji (PB) 

 pisze trzy pytania i zadaje je 
koledze; odpowiada na pytania 
kolegi (PB) 

  

Unit 5 Test 

Test Półroczny 2 
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nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.5, 2.2, 3.1, 4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 10 

 

 słucha trzeciej części nagrania i gra w grę Zabadoo says 

 uzupełnia tabelkę na podstawie swoich odpowiedzi oraz 
odpowiedzi na pytania zadane koledze/koleżance (PB) 

  

Lekcja 48 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: zabawki, kolory; My favourite colour 
is…; What’s ypur favourite food/colour/toy? 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page, Listen and 
point, Let’s play, Close your books. Close/Open your eyes 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, jedzenie,), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych wypowiedzi, 
rozumienie sensu piosenek, rozumienie sensu prostych tekstów, 
śpiewanie piosenek, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów 
podczas zabawy, pisanie wyrazów i zdań, zadawanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, wyrażanie 
swoich upodobań, nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia 
oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: śpiewanie krótkich piosenek w 
języku obcym 

1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.5, 7, 10 

 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania nauczyciela o ulubione zabawki, 
kolory i jedzenie 

 słucha piosenki, a następnie słucha ponownie i wskazuje 
właściwe postaci 

 słucha nagrania i powtarza tekst linijka po linijce 

 słuchając nagrania, włącza się w śpiewanie 

 powtarza po nauczycielu nazwy kolorów 

 dopasowuje karty wyrazowe do obrazkowych 

 podaje nazwy brakujących kolorów 

 podaje nazwy i kolory zabawek na ilustracji 

 rysuje ulubione kolory, zabawki, liczby i jedzenie i 
podpisuje je (PB) 

 powtarza rymowankę po usłyszeniu jej (PB) 

 zakreśla w rymowance literę „a” (PB) 

 pisze wyrazy zawierające literę „a”, zgodnie z rysunkiem 
(PB) 

 

 

Uczeń: 

 gra w grę, w której pyta o ulubione 
rzeczy, kolory i jedzenie i próbuje 
znaleźć osobę z takimi samymi 
odpowiedziami jak on/ona 

 śpiewa piosenkę z nagraniem, 
odgrywając swoją rolę przed klasą 

 zapisuje inne znane sobie wyrazy 
zawierające głoskę „a” (PB) 

  

 

Unit 5 Test 

Test Półroczny 2 

Lekcja 49 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: trumpet, flute, trombone, harp, cello, 
violin, drum, tambourine, maracas, accordion, piano, organ, string 
instruments, wind instruments, percussion instruments, keyboard 
instruments; kolory; liczby; What’s your favourite colour?; What is it? 

Słownictwo i struktury bierne: place, oops; The strings make the 
sound; We blow into them with our mouths; We bang or shake them; 
We use our fingers to press the keys; What are string instruments?; 
Which instruments are they?; Which number is it?; Well-done; I’ve got 
an idea; Open your books at page…; Look at exercise…; What is 
number…?; What is it?; Open your eyes; Close your eyes 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, święta i tradycje), reagowanie 
werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych 
tekstów, znajdowanie w tekście określonych informacji, powtarzanie 
wyrazów i zwrotów, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów 
podczas zabawy, pisanie wyrazów i zdań, wyrażanie swoich 
upodobań, nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 

Uczeń: 

 powtarza nazwy instrumentów muzycznych i dopasowuje 
do odpowiednich kategorii 

 podaje nazwy instrumentów muzycznych przedstawionych 
na ilustracjach, a następnie czyta zdania i dopasowuje je 
do ilustracji 

 słucha nagrania z dźwiękami instrumentów i zapisuje ich 
nazwy w zeszycie 

 uzupełnia nazwy instrumentów i dopasowuje je do 
ilustracji (PB) 

 łączy nazwy instrumentów i rodzaje oraz ilustracje (PB) 

  

Uczeń: 

 uczestniczy w pantomimie: 
naśladuje grę na instrumencie, 
odgaduje na jakim instrumencie 
grają koledzy 

 rysuje i podpisuje swój ulubiony 
instrument (PB) 

 przyporządkowuje instrumenty 
grupom, pisze nazwy w zeszycie 
(PB) 

  

Unit 5 Test 

Test Półroczny 2 
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przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: odróżnianie i nazywanie 
wybranych instrumentów muzycznych 

1.5, 1.9, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.5, 7, 10 

 

Lekcja 50 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: favourite, place, idea, Ouch! hide and 
seek. Hit! Miss! Liczby 1-10, 
Let’s play hide and seek; I’ve got an idea, Well-done! 

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…, Look at 
exercise…, What’s nyour favourite colour?  is number…? What is it? 
Open your eyes, Close your eyes. 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, kolory, liczby), reagowanie 
werbalne i niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu prostych 
historyjek, rozumienie sensu prostych tekstów, tworzenie krótkich 
wypowiedzi, odgrywanie dialogów, używanie poznanych zwrotów w 
czasie zabawy, pisanie wyrazów i zdań, współpraca z rówieśnikami w 
trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.1, 1.12, 2.2, 3.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 10 

 

Uczeń: 

 słucha nagrania historyjki obrazkowej i śledzi tekst w 
podręczniku 

 wyjaśnia znaczenie wyrażeń z historyjki 

 słucha nagrania i powtarza wypowiedzi swojej postaci 

 układa fragmenty dialogu w odpowiedniej kolejności na 
tablicy i odczytuje na głos swoją rolę 

 odnajduje odpowiednie rybki na ilustracji i koloruje je 
według instrukcji (PB) 

 uzupełnia zdania podanymi wyrazami (PB) 

Uczeń: 

 odtwarza historyjkę z podziałem na 
role, wykonując towarzyszące gesty 

 gra w grę Statki, w której ćwiczy 
nazwy kolorów i liczby 

 uczestniczy w ankiecie klasowej, w 
której pyta kolegów o ulubione 
kolory i zaznacza je w tabeli oraz 
odpowiada na takie pytania 

Unit 5 Test 

Test Półroczny 2 

 

Lekcja 50 (Now I know) 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: Słownictwo i struktury z rozdziału 5 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych tekstów, 
tworzenie prostych wypowiedzi według wzoru, używanie poznanych 
zwrotów w czasie zabawy, wyrażanie swoich upodobań, pisanie 
wyrazów i zdań, nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia 
oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, określanie swoich 
postępów w nauce, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.5, 3.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.5, 7, 9, 10 

 

Uczeń: 

 omawia bieżący rozdział, wyraża swoją opinię na temat 
różnych zadań, śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z 
bieżącego rozdziału 

 czyta pytania na głos i odpowiada na pytania ustnie (R&E) 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące 
przedmiotów, kolorów, posiadania rzeczy, upodobań, 
odnosząc się do kart wyrazowych 

 uzupełnia mini-krzyżówki, wpisując nazwy rzeczy 
przedstawionych na ilustracjach, koloruje zabawki zgodnie 
z opisem (PB) 

 uzupełnia zdania podanymi wyrazami i koloruje obrazek 
zgodnie z opisem (PB) 

 dopasowuje wyrażenia do przedmiotów na obrazkach, 
koloruje obrazki (WB Plus page)  

  

Uczeń: 

 pisze list do kolegi według wzoru 
(R&E) 

 czyta swój list na głos (R&E) 

 pyta kolegę/koleżankę o ulubiony 
kolor i udziela odpowiedzi na 
pytanie kolegi 

 wędrując po śladzie, znajduje 
przedmioty należące do postaci i 
pisze zdania (WB Plus page) 
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Lekcja 51 

Przeprowadzenie sprawdzianu – Test 5. 

UNIT 6 Playtime 

ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 
WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 
ZADANIA 

SPRAWDZAJĄCE 

Lekcja 52 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: dance, draw, jump, swim, ski, guitar, 
computer game, football, bike, kite, skateboard; play tennis, ride a 
horse, play the violin, play a computer game, use a camera, use a 
camera, ski down a slope 

Słownictwo i struktury bierne: playtime; What’s your favourite thing?; 
Show me your favourite play; Open your books at page…; Listen and 
point; Stand in two rows; Turn back; What’s missing?;  
What’s number one?; What’s this?; Close/open your eyes 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, mój czas wolny, sport), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
krótkich wypowiedzi, wierszyków, znajdowanie w wypowiedzi 
określonych informacji, znajdowanie w tekście określonych informacji, 
powtarzanie wyrazów i zwrotów, nazywanie czynności, recytowanie 
wierszyków, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas 
zabawy, pisanie wyrazów, zwrotów i zdań, nazywanie osób i 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: tworzenie improwizacji ruchowych 
inspirowanych rymowankami 

1.5, 1.8, 1.10, 2,3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 podaje nazwy przedmiotów na kartach obrazkowych  

 powtarza za nauczycielem nazwy zabaw i odpowiada 
yes/no na jego pytania o zabawy 

 podaje nazwy gier i zabaw przedstawionych na kartach 
obrazkowych 

 naśladuje gesty związane z zabawami i powtarza ich 
nazwy 

 wskazuje na karcie obrazkowej i nazywa swoją ulubioną 
zabawę 

 słucha nagrania wierszyka i wskazuje zabawy na 
ilustracjach 

 słucha nagrania i powtarza tekst 

 słuchając nagrania, wykonuje gesty naśladujące gry i 
zabawy 

 gra w grę Zabadoo says, reagując gestem na polecenia 

 gra w Chinese Whispers powtarzając nazwy gier i zabaw 

 powtarza za nauczycielem i odczytuje z kart wyrazowych 
nazwy gier i zabaw 

 naśladuje ruchem czynności przedstawione na kartach 
obrazkowych, a następnie odczytuje zwroty z kart 
wyrazowych 

 słucha pierwszej części nagrania i wskazuje właściwe 
ilustracje  

 słucha drugiej części nagrania i powtarza tekst 

 nazywa wszystkie czynności przedstawione na 
ilustracjach 

 słucha nagrania i wskazuje odpowiednie ilustracje  

 podaje kolejne nazwy gier i zabaw, zgodnie z nagraniem 

 dopasowuje czasowniki do rzeczowników, tworząc zwroty, 
a następnie łączy je z ilustracjami (PB) 

 zakreśla czasowniki w diagramie i podpisuje nimi rysunki 
(PB) 

Uczeń: 

 podaje nazwy zabaw, które 
nauczyciel pokazuje gestami, 
następnie wykonuje gesty, a reszta 
klasy zgaduje nazwy zabaw 

 recytuje wierszyk wykonując gesty 
naśladujące gry i zabawy 

 gra w grę, w której odgaduje nazwy i 
zwroty brakujących na tablicy gier i 
zabaw 

 gra w grę pamięciową odgadując co 
znajduje się na kartach 
obrazkowych  

 gra w grę Hot-Cold, w której na 
zmianę chowa kartę z nazwą gry lub 
zabawy i udziela wskazówek 
koledze/koleżance, albo próbuje 
odnaleźć kartę schowaną przez 
kolegów 

 gra w grę z „magicznym lampionem” 
powtarzając podane słownictwo 

 rysuje wyrażenia z podanymi 
czasownikami i ilustruje je 
rysunkami (PB)  

Unit 6 Test 

Test Półroczny 2 
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Lekcja 53 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: gry i zabawy; : I can (ski); I (can’t) ski; 
Can I…? well-done; Let’s play 

Słownictwo i struktury bierne: Can you (ski)?; What can you do?; 
Open your books at page…; Listen to the story; Listen and number;  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, mój czas wolny, sport), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
krótkich wypowiedzi, historyjek, znajdowanie w wypowiedzi 
określonych informacji, znajdowanie w tekście określonych informacji, 
powtarzanie wyrazów i zwrotów, nazywanie obiektów z otoczenia, 
odgrywanie dialogów, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów 
podczas zabawy, pisanie wyrazów, zwrotów i zdań, nazywanie osób i 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.5, 1.8, 1.10, 2,3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 podaje poznane do tej pory nazwy gier i zabaw 

 łączy karty wyrazowe z kartami obrazkowymi 
przedstawiającymi gry i zabawy 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące umiejętności 

 słucha nagrania historyjki i śledzi tekst w podręczniku 

 słucha nagrania i powtarza wypowiedzi swojej postaci, a 
następnie zamienia się rolami z kolegą/koleżanką 

 podaje nazwy umiejętności przedstawionych na 
ilustracjach 

 słucha nagrania i wskazuje odpowiednie ilustracje, a 
następnie odpowiada na pytania dotyczące umiejętności 
postaci na ilustracjach 

 tworzy zdania prawdziwe i fałszywe na temat umiejętności 
i zapisuje je w zeszycie, a następnie zgaduje, które zdania 
kolegi są prawdziwe, a które nie 

 dopasowuje ilustracje do postaci i uzupełnia zdania (PB) 

 rozwiązuje anagramy, zapisuje wyrażenia i dopasowuje je 
do obrazków (WB Plus page) 

 

Uczeń: 

 odgrywa rolę z historyjki 
obrazkowej, powtarzając z pamięci 
kwestie swojej postaci 

 gra w grę Can I cross the river, Mr 
Crocodile, w której ćwiczy poznane 
słownictwo 

 koloruje obrazki odpowiednim 
kolorem zgodnie z posiadanymi 
umiejętnościami (PB) 

 uzupełnia rysunki i podpisuje je 
zdaniami (WB Plus page) 

Unit 6 Test 

Test Półroczny 2 

Lekcja 54 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: gry i zabawy; I can/can’t (ski); Can you 
(ski)?; Yes, I can; No, I can’t; 

Słownictwo i struktury bierne: Match the words; Open your books at 
page…; Draw and write; Listen and number 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, mój czas wolny, sport), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
krótkich wypowiedzi, historyjek, znajdowanie w wypowiedzi 
określonych informacji, znajdowanie w tekście określonych informacji, 
powtarzanie wyrazów i zwrotów, tworzenie prostych wypowiedzi 
według wzoru, odgrywanie dialogów, stosowanie poznanych wyrazów 
i zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów, zwrotów i zdań, 
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych 
zwrotów, nazywanie osób i przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.5, 1.8, 1.10, 2.2, 2,3, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7, 10 

Uczeń: 

 tworzy zdania na temat swoich umiejętności, korzystając z 
kart obrazkowych/wyrazowych 

 dopasowuje karty obrazkowe do kart wyrazowych 

 słucha nagrania i śledzi tekst w podręczniku 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące umiejętności 
postaci z książki 

 słucha nagrania i powtarza wypowiedzi 

 słucha nagrania i powtarza wypowiedzi swojej postaci 

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące swoich 
umiejętności 

 słucha nagrania i wskazuje odpowiednie ilustracje 

 tworzy zdania odnośnie umiejętności postaci na 
ilustracjach 

 dopasowuje zdania do ilustracji i numeruje ilustracje (PB) 

 zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli i zapisuje zdania 
dotyczące swoich umiejętności (PB) 

  

Uczeń: 

 odgrywa historyjkę z podziałem na 
role  

 uczestniczy w ankiecie klasowej, w 
której odpowiada na pytania 
dotyczące swoich umiejętności, a 
następnie odpowiada na pytania 
kolegi/koleżanki 

 gra w grę Catch the ball, w której 
pyta kolegów o umiejętności i 
odpowiada na ich pytania 

 rysuje czynność, którą potrafi zrobić 
i której nie potrafi, podpisuje rysunki 
zdaniami (PB) 

Unit 6 Test 

Test Półroczny 2 
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Lekcja 55 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: gry i zabawy; I can/can’t (ski); Can you 
(ski)?; Yes, I can; No, I can’t; Yes, it is; No it isn’t 

Słownictwo i struktury bierne: Stand in a circle; Open your books at 
page…;  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, mój czas wolny, sport), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie 
rymowanek, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, 
znajdowanie w tekście określonych informacji, powtarzanie wyrazów i 
zwrotów, tworzenie prostych wypowiedzi według wzoru, recytowanie 
rymowanek, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas 
zabawy, pisanie wyrazów, zwrotów i zdań, nazywanie osób i 
przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz przedstawionych w 
materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.5, 1.8, 1.10, 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 podaje nazwy przedmiotów na ilustracjach 

 czyta wypowiedzi i dopasowuje je do postaci na ilustracji 

 gra w Kalambury, odgadując znaczenie gestów 
kolegów/koleżanek 

 dopasowuje karty obrazkowe do wyrazowych 

 rysuje w zeszycie przedmioty związane ze swoimi 
umiejętnościami i pisze zdania na ten temat 

 słucha rymowanki, śledząc tekst 

 czyta na głos tekst rymowanki 

 powtarza tekst rymowanki chórem 

 słucha nagrania i zaznacza odpowiednie ilustracje (PB) 

  

Uczeń: 

 recytuje rymowankę wykonując 
towarzyszące gesty 

 gra w grę Concentation podając 
nazwy czynności oraz klaszcząc i 
tupiąc  

 pisze zdania na temat umiejętności 
na podstawie ilustracji (PB) 

  

Unit 6 Test 

Test Półroczny 2 

Lekcja 56 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: gry i zabawy; hobby, can, robot, kolory 
I can/can’t (ski), Can you (ski)?, Yes, I can, No, I can’t.My favourite 
colour is… It’s a … You’re (blue) robot! 

Słownictwo i struktury bierne: Sing! Dance! Whistle! 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, mój czas wolny, sport), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
prostych wypowiedzi, rozumienie sensu prostych tekstów, 
powtarzanie wyrazów i prostych zdań, stosowanie poznanych 
wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów i zdań, 
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych 
zwrotów, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.5, 1.8, 1.10, 2.2, 3.1, 4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 10 

 

Uczeń: 

 odpowiada na pytania dotyczące umiejętności 

 słucha nagrania i powtarza każdą kwestię 

 gra w grę, w której zadaje pytania o umiejętności robotów, 
a następnie odpowiada na takie pytania 

 reaguje na polecenia i wydaje polecenia klasie 

 wciela się w wybraną postać robota i pisze zdania o 
swoich umiejętnościach 

 słucha nagrania i wskazuje właściwy obrazek 

 gra w grę Zabadoo says, w której reaguje na polecenia 
właściwym gestem 

 zaznacza swoje odpowiedzi na pytania dotyczące 
umiejętności, a następnie zadaje pytania 
koledze/koleżance i zaznacza odpowiedzi w tabeli (PB) 

 

Uczeń: 

 zadaje pytania, odgadując nazwy 
umiejętności przedstawionych na 
kartach wyrazowych lub odpowiada 
na takie pytania 

 gra w grę Statue reagując ruchem 
na muzykę i powtarzając poznane 
wyrażenia 

 na podstawie uzupełnionej tabeli, 
pisze zdania o umiejętnościach 
swoich oraz kolegi/koleżanki (PB) 

 

Unit 6 Test 

Test Półroczny 2 

Lekcja 57 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: up, down, fly, swim, fast, clever, strong, 
brave, kind;  gry i zabawy; hobby, can, I can/can’t (ski), Can you 
(ski)?, Yes, I can, No, I can’t.  

Słownictwo i struktury bierne: Open your books at page…, across the 
sea, He’s/ She’s..., where do you go? 

Uczeń: 

 reaguje odpowiednim ruchem na zdania wypowiadane 
przez nauczyciela 

 pisze zdania dotyczące swoich umiejętności i szuka 
osoby, która ma takie same umiejętności 

 słucha nagrania piosenki i obserwuje gesty nauczyciela, 
który pokazuje czynności z piosenki 

Uczeń: 

 słucha nagrania i śpiewa całą 
piosenkę, wykonując towarzyszące 
gesty 

 przygotowuje w grupie interpretację 
piosenki i wykonuje piosenkę przed 
klasą 

Unit 6 Test 

Test Półroczny 2 
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Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (mój dzień, moje zabawy, mój czas wolny, 
sport,), reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie 
sensu prostych wypowiedzi, rozumienie sensu piosenek, rozumienie 
sensu prostych tekstów, śpiewanie piosenek, stosowanie poznanych 
wyrazów i zwrotów podczas zabawy, pisanie wyrazów i zdań, 
nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Język obcy/edukacja muzyczna: śpiewanie krótkich piosenek w 
języku obcym 

1.5, 1.8, 1.10, 2.2, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

 słucha nagrania i wykonuje gesty naśladujące 
umiejętności 

 słucha nagrania i powtarza tekst linijka po linijce 

 rysuje superdziewczynę/superchłopaka i pisze zdania o 
jej/jego umiejętnościach (PB) 

 słucha rymowanki i powtarza ją 

 zaznacza podaną głoskę (PB) 

 pisze inne wyrazy zawierające podaną głoskę, zgodnie z 
rysunkami (PB) 

 

 rysuje superbohatera i opowiada o 
jego umiejętnościach  

 gra w grę Pociąg, ćwicząc mówienie 
o umiejętnościach 

 gra w grę na przemian starając się z 
zawiązanymi oczyma odszukać 
kartę według wskazówek kolegów 
oraz podając wskazówki 

 pisze inne znane sobie wyrazy 
zawierające podaną głoskę (PB) 

Lekcja 58 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: gry i zabawy, czynności wykonywane 
regularnie; 3-5 times a week; not every day; go climbing; walk the dog; 
play football, help at home, watch TV, ride a bike, play volleyball, ride 
a bike; Where are you? 

Słownictwo i struktury bierne: Repeat; Open your books at page…; 
How often do you…?; Look at exercise…; Write your favourite 
activities; Listen; Close/open your eyes; What’s missing? 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (mój dzień, mój czas wolny, sport,), reagowanie 
werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych 
tekstów, stosowanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy, 
pisanie wyrazów i zdań, nazywanie przedmiotów z najbliższego 
otoczenia oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.8, 1.10, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10 

 

Uczeń: 

 powtarza po nauczycielu nazwy czynności 

 podaje nazwy wskazanych przez nauczyciela czynności 

 słucha nagrania i wskazuje właściwe obrazki 

 czyta wyrazy i numeruje ilustracje odpowiadające 
czynnościom 

 odpowiada na pytania nauczyciela, podając częstość 
czynności, zgodnie z nagraniem  

 zapisuje w zeszycie zdania dotyczące wykonywanych 
przez siebie czynności porządkując je w kolejności od 
najczęściej do najrzadziej wykonywanych 

 dopasowuje wyrażenia do ilustracji, numeruje ilustracje 
(PB) 

  

Uczeń: 

 odpowiada na pytania dotyczące 
częstotliwości wykonywania 
czynności i zadaje pytania 
koledze/koleżance 

 uzupełnia zdania nazwami 
czynności i ilustruje je (PB) 

 pisze pod trzema nagłówkami 
czynności wykonywane przez kogoś 
z rodziny (PB) 

  

Unit 6 Test 

Test Półroczny 2 
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Lekcja 59 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: play piano / computer games; puppet, I 
can play..., I can play…; Can he/she…, Yes he/she can, No he/she 
can’t 

Słownictwo i struktury bierne: Get out of my shop; Let’s go. I’m just 
playing; Where are you?? 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, mój czas wolny, sport), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia,  rozumienie sensu 
prostych historyjek, rozumienie sensu prostych tekstów, tworzenie 
krótkich wypowiedzi, odgrywanie dialogów, używanie poznanych 
zwrotów w czasie zabawy, pisanie wyrazów i zdań, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

1.5, 1.8, 1.10, 2.2, 3.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 10 

 

Uczeń: 

 słucha nagrania historyjki i śledzi tekst w podręczniku 

 słucha ponownie nagrania i odgrywa kwestie swojej 
postaci 

 układa karty z fragmentami dialogu z historyjki we 
właściwej kolejności 

 odczytuje w grupach swoją role 

 demonstruje gestem umiejętność lub jej brak; odgaduje 
umiejętności pokazywane przez kolegów mówiąc 
odpowiednie zdanie 

 dopasowuje ilustracje do pytań i zaznacza odpowiednie 
odpowiedzi (PB) 

 uzupełnia wypowiedzi podanymi wyrazami (PB) 

  

Uczeń: 

 gra w grę Clever parrot, w której 
powtarza tylko poprawnie odczytane 
zdania 

 odgaduje brakującą kwestię z 
historyjki 

 odgrywa historyjkę z podziałem na 
role 

 gra w grę Kółko i krzyżyk, w której 
podaje rzeczowniki tworząc 
wyrażenia z podanymi 
czasownikami 

Unit 6 Test 

Test Półroczny B 

Lekcja 59 (Now I know) 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: Słownictwo i struktury z rozdziału 6 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, mój czas wolny, sport), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
prostych tekstów, tworzenie prostych wypowiedzi według wzoru, 
używanie poznanych zwrotów w czasie zabawy, pisanie wyrazów i 
zdań, określanie swoich postępów w nauce, współpraca z 
rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja informatyczna: posługiwanie się komputerem lub innym 
urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy 
wykonywaniu zadania 

1.5, 1.8, 1.10, 3.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 9, 10 

 

Uczeń: 

 omawia bieżący rozdział, wyraża swoją opinię na temat 
różnych zadań, śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z 
bieżącego rozdziału 

 odczytuje wyrazy na kartach wyrazowych  

 odpowiada Yes/No na pytania nauczyciela dotyczące 
umiejętności  

 powtarza zdania po nauczycielu 

 rozwiązuje anagramy, zapisuje wyrazy i dopasowuje je do 
obrazków (PB) 

 uzupełnia zdania podanymi wyrazami, zgodnie z 
rysunkiem (PB) 

  

Uczeń: 

 projektuje swoją wakacyjną stronę 
internetową 

 gra w grę powtórzeniową (Revision 
game 2 (PB) 

  

Lekcja 60 

Przeprowadzenie sprawdzianu – Test 6.  

Przeprowadzenie sprawdzianu półrocznego 2 

Lekcja dodatkowa 

Środki językowe 

Słownictwo i struktury czynne: finger, fish; It’s my finger; liczby 1-9 

Słownictwo i struktury bierne: fishing, river, lake, gardening, garden 
centre, plants, team sports, hockey, football, cinema, country; Watch 

Uczeń: 

 podaje znane sobie wyrazy z poprzednich lekcji Culture 
Corner 

 wskazuje rzeczy na ilustracjach, które potrafi nazwać po 
angielsku 

Uczeń: 

 wybiera swoje ulubione zajęcie, 
rysuje je i podpisuje obrazek 

 słuchając nagrania, włącza się do 
śpiewania  
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films, Collect stamps; Umiejętności językowe wg nowej podstawy 
programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (mój czas wolny, sport), reagowanie werbalne i 
niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych wypowiedzi, 
piosenek, rozumienie sensu prostych tekstów, nazywanie czynności, 
śpiewanie piosenek, używanie poznanych zwrotów w czasie zabawy, 
pisanie wyrazów i zdań, nazywanie przedmiotów z najbliższego 
otoczenia oraz przedstawionych w materiałach wizualnych, 
świadomość międzykulturowa, wiedza o krajach anglojęzycznych, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Język obcy/edukacja społeczna: szanowanie tradycji różnych 
narodów 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką, wykonywanie prace 
plastycznych potrzebnych do aktywności artystycznej i naukowej 

Język obcy/edukacja muzyczna: śpiewanie krótkich piosenek w 
języku obcym 

1.5, 1.10, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.4, 7, 8.1, 8.2, 10 

 

 rozmawia po polsku na temat podobieństw i różnic 
pomiędzy ulubionymi zajęciami w Polsce i innych krajach 

 słucha nagrania i mówi po polsku, co usłyszał/a 

 słucha nagrania i śledzi tekst w podręczniku 

 słucha nagrania i odczytuje tekst na głos 

 powtarza liczby 1-9 za nauczycielem 

 słucha nagrania i obserwuje nauczyciela wykonującego 
gesty do piosenki  

 słucha nagrania i powtarza tekst linijka po linijce  

  

 wykonuje plakat przedstawiający 
hobby popularne w Polsce; 
umieszcza na nim zdjęcia i 
podpisuje je 

  

Lekcja okolicznościowa 1 

Słownictwo i struktury czynne: biscuit, fox, gingerbread, run away!, 
let me out!, run as fast as you can, jump on…, I can…, you can’t catch 
me 
 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (święta i tradycje, świat baśni i wyobraźni), 
reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu 
prostych wypowiedzi, historyjek, rozumienie sensu prostych tekstów, , 
odgrywanie dialogów, używanie poznanych zwrotów w czasie zabawy, 
wiedza o krajach anglojęzycznych, współpraca z rówieśnikami w 
trakcie nauki 

Język obcy/edukacja społeczna: szanowanie tradycji różnych 
narodów 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką, wykonywanie prace 
plastycznych potrzebnych do aktywności artystycznej i naukowej 

1.9, 1.13, 2.2, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4, 6.1, 8.2, 10 

 

Uczeń: 

 słucha nagranego przedstawienia, śledząc tekst w 
podręczniku 

 słucha nagrania i powtarza kolejne wersy za nagraniem  

 słucha nagrania i powtarza kwestie swojej postaci, 
zwracając uwagę na odpowiednią intonację 

  

Uczeń: 

 rysuje alternatywne zakończenie 
historyjki, opowiada o nim 

 odgrywa swoją rolę w 
przedstawieniu 

 

 

Lekcja okolicznościowa 2 

Słownictwo i struktury czynne: miesiące; When’s your birthday? In 
(July); Pass the parcel 

Słownictwo i struktury bierne:  

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, święta i tradycje), reagowanie 
werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych 
wypowiedzi, wierszyków, rozumienie sensu prostych tekstów, , 

Uczeń: 

 powtarza za nauczycielem nazwy miesięcy  

 reaguje na polecenia nauczyciela odpowiednimi gestami 

 słucha nagrania wierszyka, śledząc tekst w podręczniku i 
wyklaskując rytm 

 słucha ponownie wierszyka i wstaje, gdy usłyszy nazwę 
miesiąca, w którym się urodził(a) 

 układa karty z nazwami miesięcy we właściwej kolejności  

Uczeń: 

 słucha wierszyka i włącza się do 
recytacji 

 gra w grę, w której musi się 
‘wykupić’, wykonując odpowiednie 
polecenie 

 rysuje zabawę, w którą bawi się na 
przyjęciach 
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recytowanie wierszyków, używanie poznanych zwrotów w czasie 
zabawy, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach 
wyuczonych zwrotów, posiadanie świadomości międzykulturowej, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Język obcy/edukacja matematyczna: posługiwanie się kalendarzem 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką, wykonywanie prace 
plastycznych potrzebnych do aktywności artystycznej i naukowej 

1.5, 1.9, 2.2, 2.3, 3.1, 4.3, 4.4, 6.1, 6.3, 8.1, 10 

 

 słuchając nagrania, wskazuje odpowiednie nazwy 
miesięcy 

 projektuje kartkę z nazwą miesiąca swoich urodzin do 
wspólnego kalendarza  

 słucha drugiej części nagrania i powtarza tekst 

 pyta o miesiąc urodzin kolegi/koleżanki i odpowiada na 
takie pytanie 

  

 

Lekcja okolicznościowa 3 

Słownictwo i struktury czynne: star, angel, bell, snowball, present, 
cracker, Christmas Tree, Merry Christmas 

Słownictwo i struktury bierne: card, paper, box, cardboard tube, 
scissors, glue, glitter, cotton wool, ribbon, lovely, branches, summer 
sun, winter snow, coat of green, always, show; Open your books at 
page…; Listen and point; Look at page…; 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem 
środków językowych (moje zabawy, święta i tradycje), reagowanie 
werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu prostych 
wypowiedzi, rozumienie sensu prostych tekstów, powtarzanie 
wyrazów i zwrotów, używanie poznanych zwrotów w czasie zabawy, 
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w ramach wyuczonych 
zwrotów, , nazywanie przedmiotów z otoczenia przedstawionych w 
materiałach wizualnych, posiadanie świadomości międzykulturowej, 
współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja plastyczna: rysowanie kredką 

Edukacja techniczna: wykonywanie przedmiotów użytkowych, w tym 
dekoracyjnych 

1.5, 1.9, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.3, 7, 8.1, 10 

 

Uczeń: 

 podaje znane sobie nazwy przedmiotów na ilistacji  

 słucha nagrania i wskazuje odpowiednie elementy 
ilustracji 

 czyta na głos fragmenty tekstu 

 słucha nagrania i powtarza tekst linijka po linijce, 

 powtarza za nauczycielem słowa związane ze świętami 

 rozmawia po polskuna temat podobieńtw i róznic między 
świętami w Polsce i w Wielkiej Brytanii 

Uczeń: 

 słuchając nagrania, włącza się do 
śpiewania piosenki 

 rysuje swoje ulubione danie wigilijne 

 wykonuje własne ozdoby choinkowe 
i wiesza je na choince 

 rysuje swoją ulubioną ozdobę 
świąteczną 

 

 


