Język angielski - Chatka Puchatka
Maluszki
 Prowadząca: Martyna Kowalczyk, Knowledge &
Art, nr tel. 513 030 864
 Szkoła językowa: Magdalena Mędrala, Tęczowa
Akademia, nr tel. 501 016 437

 Przerabiany materiał jest stale utrwalany. Uczymy
się piosenek i wierszyków. Bawimy się kartami
obrazkowymi oraz prawdziwymi zabawkami. W
nauce pomagają nam także książki i komputer.

 Materiały mogą Państwo znaleźć na naszej tablicy
języka angielskiego w korytarzu obok sali. Proszę
sprawdzać co jakiś czas. 
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Plan roczny:
Wrzesień:













hello, bye-bye, yes, no (witaj, żegnaj, tak, nie)
I’m Kasia, one, two, three (Jestem Kasia, 1, 2, 3)
a teacher, a boy, a girl (nauczyciel, chłopiec, dziewczynka)
sleep, jump, clap, stamp (śpij, skacz, klaszcz, tupnij)
up, down, sunny (góra, dół, słonecznie)
a baby, a tummy, a head (bobas, brzuszek, głowa)
a fish, a mouse (ryba, mysz)
happy, sad (szczęśliwy, smutny)
fly, swim (leć, pływaj)
a bed, a flower (łóżko, kwiatek)
juice, an ice cream (sok, lód)
autumn, cloudy (jesień, pochmurnie)

Październik:














thank you (dziękuję)
big, small (duży, mały)
a robot, a box (robot, pudełko)
a ball, a doll (piłka, lalka)
a teddy, a kite (miś, latawiec)
a cat, a dog (kot, pies)
a cow, a horse (krowa, koń)
one, two, three, four, five (1, 2, 3, 4, 5)
close, open (otwórz, zamknij)
an elephant, a lion (słoń, lew)
a zebra, a crocodile (zebra, krokodyl)
stand up, sit down (wstań, usiądź)
a mummy, a daddy (mama, tata)

Listopad:








raining, windy (deszczowo, wietrznie)
an egg, a sandwich (jajko, kanapka)
a lollipop, chocolate (lizak, czekolada)
an apple, a banana (jabłko, banan)
walk, run (idź, biegnij)
in, out (w, na zewnątrz)
a house, a garden (dom, ogród)
2







a mushroom, a basket (grzyb, koszyk)
loud, guiet (głośny, cichy)
eyes, a nose (oczy, nos)
ears, a mouth (uszy, buzia)
turn around, wave your hand (obróć się, pomachaj ręką)

Grudzień:











winter, snowing (zima, pada śnieg)
a sledge, skis (sanki, narty)
hot, cold (gorąco, zimno)
a hat, a jacket (czapka, kurtka)
a Christmas tree, a star (gwiazda)
a present, Santa (present, Mikołaj)
Merry Christmas! (Wesołych Świąt!)
a snowman, bells (bałwan, dzwoneczki)
fast, slow (szybki, wolny)
a circle, a crayon (koło, kredka)

Styczeń:











yellow, blue (żółty, niebieski)
green, red (zielony, czerwony)
a snake, a monkey (wąż, małpa)
a pig, a sheep (świnia, owca)
a rabbit, a duck (królik, kaczka)
the zoo, the farm (zoo, farma)
long, short (długi, krótki)
legs, hands (nogi, ręce)
fingers, toes (palce u rąk, palce u nóg)
shoulders, arms (ramiona/barki, ramiona/ręce)

Luty:









milk, cheese (mleko, ser)
a sausage, a fish (kiełbaska, ryba)
pizza, hamburger
eat, drink, yummy! (jeść, pić, pycha!)
I like milk. I like banana, etc. (Lubię mleko. Lubię banany, itd.)
a helicopter, a plane (helikopter, samolot)
a ship, a car (statek, samochód)
an umbrella, boots (parasolka, buty za kostkę)
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look, listen (spójrz, posłuchaj)
my friends (moi przyjaciele)

Marzec:











teeth, feet (zęby, stopy)
my body (moje ciało)
clean, dirty (czysty, brudny)
wash your hands, brush your teeth (umyj ręce, umyj zęby)
a book, toys (książka, zabawki)
I’m sleepy! (Jestem śpiący!)
a doctor, a policeman (lekarz, policjant)
a pilot, a driver (pilot, kierowca)
a door, a window (drzwi, okno)
a floor, a ceiling (podłoga, sufit)

Kwiecień:











a hen, a goose (kura, gęś)
feed a hen (nakarm kurę)
kneel down, dance (klęknij, zatańcz)
a chair, a table (krzesło, stół)
a kitchen, a bathroom (kuchnia, łazienka)
play the drum (grać na bębenku)
play the flute (grać na flecie)
plastic, paper (plastik, papier)
blow a kiss, hug (wyślij buziaka, przytul)
spring (wiosna)

Maj:











I love you mummy! I love you daddy! (Kocham Cię mamusiu! Kocham Cię tatusiu!)
a gandma, a grandpa (babcia, dziadek)
a brother, a sister (brat, siostra)
grass, the sky (trawa, niebo)
a butterfly, a bee (motyl, pszczoła)
a bird, a nest (ptak, gniazdo)
sleep, wake up (śpij, obudź się)
black, white (czarny, biały)
pink, brown (różowy, brązowy)
good night (dobranoc)
4

Czerwiec:











summer (lato)
one, two, three, four, five, six, seven (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
shorts, a T-shirt (krótkie spodenki, koszulka na krótki rękaw)
a dress, trousers (sukienka, spodnie)
a beach, a sea (plaża, morze)
sunglasses, sandals (okulary przeciwsłoneczne, sandały)
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
holidays, a sandbox (wakacje, piaskownica)
a slide, a swing (zjeżdżalnia, huśtawka)
water, a watermelon (woda, arbuz)
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