
Język angielski
wrzesień

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  temat  siebie  i  swojej  rodziny,  przyjaciół,  opisywanie
przedmiotów dookoła siebie

Wrzesień: przypomnienie wiadomośći – placement test, przedstawianie się, ja i moja rodzina, 
przyjaciele, koledzy, liczba mnoga rzeczowników, literowanie, zaimki dzierżawcze, geometria
– lekcja interdyscyplinarna

Zakres materiału

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

sugeruję zakupić podręcznik i ćwiczenia
Placement test – przypomnienie 
wiadomości  i sprawdzenie ewentualnych
braków

Placement test 1A i 1B – należy omówić i 
poprawić błędy. Można razem zrobić pierwszy 
test, a drugi  już uczeń samodzielnie
Polecam:  
http://www.pearsonlongman.com/ae/emac/newslet
ters/Penguin_Readers_Placement_Tests.pdf 

Introducing – przedstawianie się
Spelling – literowanie, przypomnienie 
alfabetu

Zabawa w literowanie losowych słów – znanych!

kolory, liczby do  100 lub dalej, liczba 
mnoga rzeczowników

Zabawa w nazywanie rzeczy dookoła siebie, 
krótkie opisywanie ich, ewent. Literowanie nazw 
tych przedmiotów – można zrobić konkurs 
literowania

Rzeczowniki – przedmioty w klasie – 
nazywanie, opisywanie, tworzenie liczby
mnogiej, przedimek nieokreślony a i  an
Rodzina – urodziny – dopełniacz 
saksoński (granny’s birthday) i  zaimki 
dzierżawcze

Zdjęcia z albumu rodzinnego  opisywanie sytuacji
i osób, nazywanie przedmiotów – this is my our 
car and my mum’s bike

To be w zdaniach twierdzących i 
przeczących oraz pytaniach, państwa i 
narodowości
Przedstawianie innych ludzi

Oglądanie zdjęć znanych osób i nazywanie:
This is Christiano Ronaldo, He’s Portugeese, He 
isn’t Spanish.
This is my firend. His name is…………….. He is 
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tall and funny, he’s Polish. He lives in 
……………. .

reading – rodzina i dom – tekst z 
podręcznika lub inny np. :

+ tworzenie swojego, podobnego  tekstu

http://www.passporttoenglish.com/Beginning-
English/Lesson5/Reading.html 

Czas present Simple do opisu  osób – she
lives, He has, He gets up…. 

Bardzo prosty opis swoich zajęć i swoich bliskich

Lekcja kulturowa – czas Present Simple 
do opisywania życia ludzi  w krajach 
anglojęzycznych

Np.: English people eat bacon and eggs for 
breakfast, they like fish and chips, they like cats 
and gardening.

*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

©Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku


