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Obszar 12: przygotowanie  do  posługiwania  się  językiem  obcym  

nowożytnym  poprzez rozbudzanie świadomości  językowej  i  wrażliwości  

kulturowej  oraz  budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych 

na dalszych etapach edukacyjnych. 

 

Przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim: 

-uczestniczenie w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, 

teatralnych,  

-rozumienie bardzo prostych poleceo i reagowanie na nie, 

-powtarzanie rymowanek, prostych wierszyków i śpiewanie piosenek w grupie, 

-rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. 

obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami. 

 

 

 

Słownictwo: 

 

 

 

Boże 

Narodzenie 

 

 

 

Christmas 

KONSTRUKCJE/ 

WYRAŻENIA 

PIOSENKI/ KSIĄŻKI/ FILMY 

present 

fireplace 

stocking 

 

Christmas tree 

 

Christmas ball 

star 

angel 

lights 

 

Santa Claus 

bell 

sleigh 

reindeer 

horse 

elf  

 

We/ I wish you a Merry 

Christmas! 

 

And Happy New Year! 

“Jingle bells.” song 

 

 

 

“We Wish You a Merry 

Christmas” 

(ze zmianami)- song 

 

 

 

“The Lights on the Tree”- song 

 

 

Peppa Pig - Christmas Episode –

film 

En
gl

is
h

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ez6JMzhMmUY


 

PIOSENKI: 

 

JINGLE BELLS 

 

Jingle bells, jingle bells Jingle all the way 

Oh what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

Jingle bells, jingle bells Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

 

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS 

 

We Wish You a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas  

We wish you a Merry Christmas  

We wish you a Merry Christmas  

And a Happy New Year. 

 

Now let’s all do a little clapping  

Now let’s all do a little clapping 

Now let’s all do a little clapping  

And spread Christmas cheer  

 

Now let’s all do a little jumping  

Now let’s all do a little jumping 

Now let’s all do a little jumping  

And spread Christmas cheer  

 

Now let’s all do a little waving /smiling 

Now let’s all do a little waving/Smiling 

Now let’s all do a little waving/ Smiling 

And spread Christmas cheer . 

 

We wish you a Merry Christmas  

We wish you a Merry Christmas  

We wish you a Merry Christmas  

And a Happy New Year. 



 

THE LIGHTS ON THE TREE 

 

The lights on the tree go, blink, blink, blink… 

Blink, blink, blink… blink, blink, blink. 

The lights on the tree go blink, blink, blink… 

All Christmas Day. 

 

*Other verses: 

The train under the tree goes choo, choo, choo... 

The bells on the tree go jingle, jingle, jingle.... 

The snowman at the house goes melt, melt, melt.... 

The cookies at our house taste yummy, yummy, yummy.... 

 

 


