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Oddział I, II, III 
- Utrwalenie słownictwa: farm animals (zwierzęta na farmie): cow (kał) – krowa, horse (hors) 
– koo, duck (dak), cat (kat) – kot, dog- pies, pig – świnia, sheep (szip) – owca 
- Piosenka utrwalająca nazwy zwierząt. Dzieci naśladują odgłosy zwierząt. 
    https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM&t=65s 
 
- Wprowadzenie nowego słownictwa: chicken (cziken)- kurczak, goat (gołt) – koza, 
- Zabawa – dzieci odgadują nazwy zwierząt słuchając ich odgłosów-  
https://www.youtube.com/watch?v=hfTxvM5g_QA 
- Praca plastyczna – dzieci wykonują (dowolną techniką) ilustrację zwierząt na farmie i 
nazywają je w języku angielskim. 
 
Oddział IV, V, XI 
- Utrwalenie słownictwa: farm animals (zwierzęta na farmie): cow (kał) – krowa, horse (hors) 
– koo, duck (dak), mouse (małs) – mysz, cat (kat) – kot, dog – pies, pig – świnia, sheep (szip), 
chicken (cziken) – kurczak  
- Wprowadzenie nowego słownictwa: hen – kura, rabbit (rabit)- królik, donkey (donki) – 
osioł, goat (gołt) - koza 
- Utrwalenie poznanego słownictwa - https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64 
- Zabawa - dzieci odgadują zwierzęta po ich odgłosach a następnie mówią krótkie zdanie w języku 
angielskim używając nazwy zwierząt)   https://www.youtube.com/watch?v=K31aD45yyvs   
- Gry językowe: https://www.youtube.com/watch?v=70ugvRmq3KQ (odgadywanie zwierząt na czas) 
                             https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E 

- Praca plastyczna – dzieci wykonują (dowolną techniką) ilustrację zwierząt na farmie i 
nazywają je w języku angielskim. 
 
Oddział VI, VII, VIII, IX, X 

- Utrwalenie słownictwa: wild animals (dzikie zwierzęta): elephant (elefant) – słoo, monkey 
(manki) - małpa, tiger (tajger) - tygrys, snake (snejk) – wąż, kangaroo (kangaru) – kangur, 
bear (ber) –niedźwiedź, penguin (pengłin) - pingwin 
- Piosenki utrwalające słownictwo: https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4  

 
- Wprowadzenie nowego słownictwa: stomp – chodzid ciężko, swing (słing) – kołysad , 
huśtad, run (ran) – biegad, fly (flaj) – latad, walk (łok) – chodzid, jump (dżamp) – skakad, shake 
(szejk) – potrząsad, sleep (slip) - spad  
- Piosenki utrwalające nowe słownictwo: https://www.youtube.com/watch?v=CBKgZhtMZPk 
                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A 
Dzieci w trakcie słuchania/śpiewania piosenek wykonują ruchy przypominające ruchy 
zwierząt. 
- Praca plastyczna – dzieci wykonują (dowolną techniką) ilustrację dzikich zwierząt, które 
poznaliśmy i nazywają je w języku angielskim. 
- Bajka Peppa Pig (Świnka Peppa) utrwalająca poznane słownictwo  
https://www.youtube.com/watch?v=wG79NIO0x7w (dzieci próbują zrozumied ogólny 
kontekst bajki oraz nazwad zwierzęta pojawiające się w bajce) 
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