
Wymagania	  na	  podstawie	  Podstawy	  programowej	  kształcenia	  ogólnego	  	  dla	  szkoły	  
podstawowej	  –	  język	  obcy	  oraz	  polecanego	  podręcznika	  „New	  English	  Adventure	  1”	  
	  
Cele z podstawy programowej: posługiwanie się najbardziej podstawowym słownictwem z tematów: 
moje zabawki, hobby, jedzenie; reagowanie na polecenia, tworzenie prostych wypowiedzi, nazywanie 
przedmiotów, pisanie pojedynczych wyrazów, mówienie o swoich preferencjach i ulubionych rzeczach 

 
Listopad: my toys, food 

	  

Przykładowe	  zadania:	  

	  

Zakres materiału Propozycje realizacji oprócz podręcznika 
Zabawki – słownictwo: bear, car, train, ball; 
It’s a doll. Is it a ball? No, it’s a doll.  
I sit a boat? No, it’s a car 

Wskazywanie i nazywanie przedmiotów z 
przymiotnikami – small, big, yellow…. 

Proste polecenia: clap your hands, close your 
eyes, touch the floor 

Gra ruchowa: Simon says – jedna osoba wydaje 
polecenia typu: Simon says: Jump! Stop! 
Następna osoba: Simon says: clap your hands! – 
polecenia nie mogą się powtarzać 

Opisanie zabawki – my favourite toy – moja 
ulubiona zabawka 

Prezentacja swojej ulubionej zabawki 

Kształty – shapes: circle, square, triangle, 
rectangle 

Nazywanie kształtów dookoła siebie 
Zgadywanie co  mam na myśli: It’s a big, blue 
circle – it’s a ball 

Food: słownictwo wprowadzenie – fruit, 
vegetables, Rother foods 

Zabawa w kuchni – nazywanie jedzenia 
 
Obrazki jako materiały ćwiczeniowe 
 
Nazywanie jedzenia w sklepie/ na targu 

Lubię, nie lubię – preferencje; I like chicken, I 
don’t like chocolate ice cream J Do You like 
…………… ? Yes, I like it, no, I don’t like it, 
Pytania: What is it? It’s an Apple. Is it good? Is it 
red? 

 

Materiał  rozszerzony: smaki: sweet, sour, salty, 
bitter – opisywanie jedzenia, opowiadanie o 
swoich ulubionych smakach i potrawach. 
Nazwy posiłków: What is for breakfast/ lunch/ 
dinner?  

Prezentacja: my meals: For breakfast I eat eggs/ 
meat/ pancakes… I like…………….. My 
favourite lunch  is ……………. 



	  

	  



	  



	  



	  


