
Język angielski
listopad

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 

Listopad: mój dom i jego otoczenie, typy domów, sprzęty i pokoje, opis mojego pokoju, 
wygląd  zewnętrzny – opis, nazwy części ciała, czasownik have got, Polska – zwiedzanie i 
podróżowanie, recykling – elementy ekologiii

Zakres materiału

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

sugeruję zakupić podręcznik i ćwiczenia
My house – rooms and objects in the 
house

Najprościej – chodzenie i nazywanie pokojów i
rzeczy w domu

There is, there are, przyimki opisujące 
położenie (in, on, under, next to, behind, 
between, in front of)
Pytania i zaprzeczenia  - there isn’t, is 
there?
Opis mojego domu + rodzaje domów; 
house in the UK, opis domów w mojej 
okolicy
Opis mojego pokoju – reading, listening, 
writing/ speaking

Opis mojego pokoju innego pomieszczenia
Ewentualnie mój wymarzony pokój

Opis osoby: I have big blue eyes, long 
nose, long curry hair.
She has ………….

Opisywanie osób ze zdjęć lub na żywo 

Cechy charakteru  - opis https://kids.nationalgeographic.com/explore/adve
nture_pass/personality-quizzes/ - 

Opis mojej ulubionej postaci  filmowej/ 
książkowej

Opis wyglądu i  charakteru

Polska – podróżowanie – opis zabytków Zdjęcie z wakacji – opis zabytków/ miejsca
Ekologia – recykling – rodzaje 
materiałów: plastic, paper, glass, 
cardboard, metal
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*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:
Describe Marta and Piotr:

……………………………………………......................................

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
.

………………………………………………………………………
.

………………………………………………………………………
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Read and decide true ( ) or false ( ).

The Hotel Moderne is a fantastic 
hotel. The rooms are really nice and 
the people are friendly. My room is 
on the first floor. Under my balcony 
is a beautiful garden. Inside my 
room there’s a big, new TV, and 
there’s a small bathroom. My mum 
and dad’s room is next to my room, 
and my grandma is on the second 
floor. There isn’t a swimming pool at 
the hotel, but the sea is outside! 
by Simon

1 The Hotel Moderne isn’t very good. 
2 The people in the hotel are friendly. 
3 The hotel garden is beautiful. 
4 There’s a TV in Simon’s room. 
5 Simon’s grandma is on the first floor. 
6 There’s a swimming pool.
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Choose the right word: 

1 The bag is on / in front of the 
floor. 

2 The car is in / on the garage. 
3 Sue is under / next to her brother

in this photo. 
4 The toilet is in / next to the living 

room. 
5 The basement is behind / under 

the kitchen. 
6 The balcony is in front of / in the 

window.

Fill the gaps. Use are, is, some, any

Make sentences:

Answer the questions:
1. What materials can You recycle?

…………………………………………………………………………………………
…………………………..

2. Do You sort the rubbish in your house?
…………………………………………………………………………………………
…………………………….

Wiem, co trzeba
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