
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: Ja 
i moi bliscy, rodzina; reagowanie na polecenia, tworzenie prostych wypowiedzi, nazywanie 
przedmiotów, pisanie pojedynczych wyrazów, stosowanie zwrotów grzecznościowych 

 
Wrzesień: Me and my family  

Zakres materiału Propozycje realizacji oprócz podręcznika 
Pierwsze lekcje: przedstawianie się i witanie po  
angielsku: 
 - hello! I’m ……………………., goodbye; 
Good morning, hi 
- Are You Anna? – No, I’m Krzyś 
Proste polecenia: stand up, come here, look, 
listen, sit down, open Your book, point, repeat, 
say 
 
Przymiotniki: I’m happy, I’m sad 
 

Propozycje zabaw i zadań: wzajemne 
przedstawianie się sobie– wchodzenie I 
wychodzenie z pomieszczenia; 
Zabawa: kto szybciej wykona polecenie (stand 
up, sit down…) – w grupie; indywidualnie – gra 
na czas 
 
 
 
Odgrywanie nastrojów 
 

Colours: blue, red, yellow, orange, white, black, 
green – można też wprowadzić  inne kolory w 
zależności  od możliwości uczniów 

-‐   This is red/ blue/green. 
-‐   Is this yellow? – no, it’s blue/ yes, it is 

 

Rewizyty: kolorowe balony; 
Zamknięte pudełko  z różnymi przedmiotami  w 
środku, losowanie i nazywanie kolorów; 
Nazywanie kolorów dookoła siebie ze 
wskazywaniem różnych przedmiotów 
 
Rysowanie i podpisywanie/ nazywanie użytych 
kolorów  

My face – eyes, nose, ears, mouth,  Pokazywanie i nazywanie 
 
Blue eyes, red mouth, green eyes –  
Można użyć obrazków 
 

Piosenka/ rymowanka – alfabet + rozszerzenie 
słownictwa : przedmioty szkolne (pencil, book, 
ruler) 
 
Przymiotniki: big, small 
Is it big? 
Is it small? 

Dopasowywanie kart-obrazów do początkowych 
liter (a – apple, b – bag….)  
 
Memory game -  pary kart: początkowa litera 
słowa i obrazek (karta „a” do pary z ) –  
możliwe po nauczeniu słownictwa; dziecko uczy 
się nazw tworząc grę z nauczycielem – karty 
obrazkowe mogą zawierać rysunki  wykonane 
przez uczniów i litery pisane przez nich – 
potrzebne materiały: blok techniczny, nożyczki  

Family: mum, dad, sister, brother, baby 
This is my family. 
This is my dad. 
This is my mum. She is happy 
 

Rysowanie drzewa genealogicznego, 
wskazywanie i nazywanie osób; 
Zdjęcia z rodzinnego  albumu – Is He happy? 
Is she small? 

Numbers: 1-5;  Można rozszerzyć do 10 i do  20  w zależności 
od możliwości uczniów – zabawa: odrzucanie 
piłki do siebie i mówienie kolejnych liczb, dla 
urozmaicenia i utrudnienia zabawy można 
przyspieszać tempo lub mówić po 2 lub trzy 
liczby 



Przykładowe	  zadania	  testowe:	  

	  
Numbers:	  

	  


