
Język angielski
październik

Klasa IV

Wymagania na podstawie Podstawy programowej kształcenia ogólnego  dla szkoły 
podstawowej – język obcy oraz polecanego podręcznika „English class A1”*, wyd. Pearson

Cele z podstawy programowej: 
rozumienie tekstów pisanych, 
tworzenie bardzo krótkich wypowiedzi na wybrane tematy, 
uczestniczenie w rozmowie na wybrane tematy, 
prezentacja nauczonych treści 

Październik: moje rzeczy, ubrania, przedmioty, zaimki dzierżawcze i wskazujące, Polska – 

mój kraj, geometria – podstawowe słownictwo

Zakres materiału

Propozycje realizacji oprócz podręcznika –
uwaga: na tym poziomie nauczania lekcje bez
podręcznika będą trudne do przeprowadzenia,

sugeruję zakupić podręcznik i ćwiczenia
My things – moje rzeczy – słownictwo - 
ubrania

Przegląd szafy – nazywanie rzeczy

That, this, these, those Wskazywanie przedmiotów w domu 
My gadgets – moje gadżety, zabawki
Special occasion – different clothes for 
different occasions

Dyskusja – może być z użyciem zdjęć/ obrazków

Czas przeszły – past simple to be Historia jednej rzeczy:
This was my favourite pair of jeans. I got it from 
my mum. I liked wearing them to  school. Now 
they are too small for me 

Poland is cool! - culture. Polska jest 
super! - elementy kultury

prezentacja

Informacje o Polsce i krajach 
sąsiadujących

Szukanie informacji i  wykorzystanie ich do 
uczenia innych – zamiana ról – uczeń staje się 
nauczycielem

Powtórzenie gramatyczno-leksykalne: 
rzeczowniki liczba mnoga i poj, 
przymiotniki

https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/
9/23290220/atg-quiz-possadjpron-subjobj.pdf 

https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/
9/23290220/atg-worksheet-singularnouns-r.pdf 

Geometria – słownictwo; wzory na https://www.khanacademy.org/math/basic-
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https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/v/sides-corners
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ubraniach geo/basic-geometry-shapes/v/sides-corners 

https://www.khanacademy.org/math/basic-
geo/basic-geo-area-and-perimeter 
teksty niełatwe, ale z pomocą nauczyciela do 
zrobienia

*Proponowany plan pracy jest zbudowany  w oparciu  o podstawę programową i rekomendowane przez 
szkołę podręczniki, jeżeli  jednak używają Państwo innego  podręcznika mającego  dopuszczenie MEN, 
treści gramatyczne i leksykalne będą takie same, ponieważ każdy z podręczników używany w szkołach musi
realizować program MEN. Różnice mogą być jedynie w kolejności tych treści, czasem któryś z tematów 
gramatycznych może być przedstawiony z innym słownictwem, jeżeli  jednak uczeń opanuje te treści w 
innym układzie na pewno nie będzie to problemem na egzaminie końcowym.

Przykładowe zadania testowe:
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Wiem, co trzeba
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