
JĘZYK ANGIELSKI

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy 
w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; 
używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych 
czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie 
ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. 
obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

PAŹDZIERNIK

4-latki

Temat Słownictwo

Fruit  banana, watermelon, plum, cherries, orange, apple 
,pear
Are you hungry?
Yes, I am.
I’m full

Vegetables carrot, tomato, potato, salad 
one, two, three, four, five, six, 
seven
more

Food pizza, french fries, ice-cream, broccoli, popcorn, donuts,  juice, soup, 
spaghetti, jogurt, 
yummy, yucky

Do you like?
Yes, I do.
No, I don’t.

5-latki

Temat Słownictwo

Fruit banana, watermelon, plum, cherries, orange, apple 
,pear
Are you hungry?
Yes, I am.
I’m full

I like...
I don’t like...



Do you like.... 
?
Yes, I like...
No, I don’t...
What’s this...?
It’s a/an...

Vegetables carrot, tomato, potato, salad , broccoli
What’s the colour? 
It’s... 
I see something …. 

Food vegetables, fruits, shop, pizza, ice-cream, broccoli, popcorn, donuts, 
juice, banana, soup, spaghetti, yogurt, 
yummy 
yucky 
I like... 
I don’t like... 
Do you like.... ? 
Yes, I like... 

6-latki

TEMAT SŁOWNICTWO STRUKTURY

Apples on the tree apples, pears, bananas, plums; 
on the tree; 
Pick one!

zdanie rozkazujące: Pick one! 
liczba mnoga rzeczowników; 
zaimek one; 
przyimek on

I’m hungry apple, pear, banana, plum, 
orange; vegetables, fruits, pizza, 
ice-cream, broccoli, popcorn, 
donuts, juice, banana, soup, 
spaghetti, yogurt, 
yummy 
yucky 
I like... 
I don’t like... 
Do you like.... ? 
Yes, I like...
picnic; 
I’m hungry. yum, yum, yum

liczba pojedyncza rzeczowników;
 zdanie z czasownikiem to be i 
przymiotnikiem: 
I’m hungry.

Here’s a sandwich bread, butter, ham, cheese, 
sandwich; 
Eat it, please;
 thank you

rzeczowniki niepoliczalne; 
Here’s a sandwich. 
Eat it, please.

I like sweets lollies, sweets, cakes; 
a lolly, a sweet, a cake; Here 
you are. 
Thank you, dad/mum. pear, 
apple, plum

I like ... 
liczba pojedyncza i mnoga 
rzeczowników; 
A pear, please.


