
 

JUNIOREK 
Pisemko z języka angielskiego  

Niepublicznego Przedszkola „Juniorek” w Inowrocławiu 
 

No. 7, March 2019 

 

 

 

BEES/PSZCZÓŁKI 
Grupa 3 - latków 

 

 

SECTION: 

FACE/TWARZ 
 

AIMS- CELE: 
 

 

 Wprowadzenie nazw części twarzy,  

 Wskazywanie odpowiednich części twarzy,  

 Doskonalenie rozumienia ze słuchu, reagowanie ruchem na polecenia 

wydawane w j. angielskim,  

 Kształtowanie umiejętności opisywania postaci posługując się prostym 

słownictwem,  

 Poznanie nazw miesięcy,  

 Słuchanie historyjek w j. angielskim i rozumienie ich treści,  

 Ilustrowanie ruchem treści piosenek,  

 Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie kart pracy.  

 

 

 



NEW WORDS- NOWE SŁOWA: 
 

Face- twarz  

Eyes- oczy  

Nose- nos  

Ears- uszy  

Mouth- usta  

Hair- włosy  

Teeth- zęby  

Forehead- czoło 

Chin- broda  

Cheek- policzek  

Neck- szyja 

Monday- poniedziałek  

Tuesday- wtorek  

Wednesday- środa  

Thursday- czwartek  

Friday- piątek  

Saturday- sobota  

Sunday- niedziela 
 

CLASSROOM LANGUAGE –  

SFORMUŁOWANIA STOSOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ: 
 

Head to head- głowa do głowy  

Describe the monster- opisz potworka  

Create your monster- stwórz swojego potworka  

I have got one big nose- mam jeden duży nos  

Move your fingers- poruszaj palcami  

Clap your hands- zaklaszcz w dłonie  

Wave your hands- pomachaj  

Touch your feet- dotknij swoich stóp  

Give me the...- daj mi...  

Have you got...?- Czy masz...? 

Yes, I have- tak, mam  

No, I haven’t- nie, nie mam  

Where is...?- Gdzie jest...?  

Make a circle- zróbcie koło  

Listen!- Słuchajcie  



Point to- wskaż…  

Let’s sing- zaśpiewajmy  

Open/close your eyes- Otwórz/zamknij oczy  

How’s the weather today?- Jaka jest dzisiaj pogoda?  

What day is it today?- Jaki jest dzisiaj dzień?  

What colour is it?- Jaki to kolor? 

 
 

‘Five senses’ – https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE  

 

I have two eyes  

So I can see,  

And a nose to smell.  

I have ten fingers  

That can touch,  

They do it very well!  

I have two ears  

So I can hear,  

The birds up in the trees.  

I have a tongue  

Inside my mouth,  

To taste the food I eat. x 3 

 

EXTRA SONG 

 

‘The song of the face’ - https://www.youtube.com/watch?v=fpd0aWJIGnI  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE
https://www.youtube.com/watch?v=fpd0aWJIGnI


 

Draw your face/Narysuj swoją twarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LADYBIRDS/BIEDRONKI 
Grupa 4 - latków 

 

 

SECTION: 

PARTS OF THE BODY/CZEŚCI CIAŁA 

 

AIMS- CELE: 
 

 

 Powtórzenie nazw części ciała,  

 Poznanie nowej pory roku: The spring - Wiosna, 

 Zapoznanie z irlandzkim świętem - Dniem św. Patryka   

 Dopasowywanie podpisów do obrazków, pierwsze próby odczytywania 

wyrazów w j. angielskim,  

 Nauka nowej piosenki, wykonywanie czynności wymienionych w piosence,  

 Odpowiadanie na proste pytania dotyczące ilustracji,  

 Rozumienie historyjek i odpowiadanie na proste pytania dotyczące ich 

treści,  

 Reagowanie na proste polecenia wydawane w j. angielskim,  

 Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie kart pracy.  

 

 

 

NEW WORDS- NOWE SŁOWA: 
 

St. Patrick’s Day- Dzień św. Patryka  

Shamrock- koniczyna  

Leprechaun- irlandzki skrzat  

Pot of gold- garnuszek złota  

Coin- moneta  

Horseshoe- podkowa  

Harp- harfa 

Head- głowa  

Neck- szyja  



Eyes- oczy  

Eyelashes- rzęsy  

Ears- uszy  

Nose - nos  

Hair- włosy  

Mouth- usta  

Tummy- brzuch  

Arms- ręce 

Legs- nogi  

Knees- kolana  

Feet- stopy  

Toes- palce u stóp  

Fingers- palce u rąk 

 
 

CLASSROOM LANGUAGE –  

SFORMUŁOWANIA STOSOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ: 
 

Bring me letters...- przynieś mi literki...  

Let’s look for...- Poszukajmy...  

It has got a long tail- to ma długi ogon  

It has got short ears- to ma krótkie uszy  

It’s brown- to jest brązowe  

I don’t know- nie wiem  

Can you help me?- Czy możesz mi pomóc? 

Let’s listen to a story!- Wysłuchajmy historyjkę!  

What colour is it?- Jaki to kolor?  

How’s the weather today?- Jaka jest dzisiaj pogoda?  

What day is it today?- Jaki jest dzisiaj dzień?  

What day was yesterday?- Jaki był wczoraj dzień?  

What day is tomorrow?- Jaki dzień jest jutro?  

What month is it?- Jaki jest miesiąc?  

What season is it?- Jaka jest pora roku?  

Take your seats- Zajmijcie miejsca  

Cross your legs- Usiądźcie z nogami „na kokardkę”  

Make a circle- zróbcie koło  

Here you are/ here you go- proszę (podając coś komuś)  

Thank you- dziękuję  

You’re welcome- nie ma za co  



Bless you!- na zdrowie! (gdy ktoś kichnie)  

Enjoy your meal- Smacznego 
 

 

‘Parts of the body’ – https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms   
 
This is my body. This is my body. Huh?  

Let’s listen and move your body.  

Are you ready? Hmm~~ OK!  

I’m ready!  

Touch your head. head head  

Grab your hair. hair hair  

Touch your ears. ears ears  

Touch your eyes. eyes eyes  

Touch your nose. nose nose  

Open your mouth. mouth mouth  

Open more 

~~  

Click your teeth. teeth teeth  

Stick out your tongue. tongue tongue  

Bend your neck. neck neck  

Shake your shoulders. shoulders shoulders  

Touch your stomach. stomach stomach  

OK. Great! yeah!  

Wiggle your hips. hips hips  

Shake your arms. arms arms  

Shake your hands. hands hands  

Shake your legs. legs legs  

Touch your feet. feet feet 

 

 Perfect! It’s all over! Yeah! 
 

EXTRA SONGS 

 

‘Make a silly face’ 

https://www.youtube.com/watch?v=FfX03P6_Olc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=FfX03P6_Olc


 

 

Moje ciało – wytnij i odpowiednio przyklej części ciała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BUTTERFLIES/MOTYLKI 
Grupa 5,6 - latków 

 

 

SECTION: 

BODY AND HEALTH/CIAŁO I ZDROWIE 

 

AIMS- CELE: 
 

 

 Powtórzenie nazw części ciała,  

 Zapoznanie ze słownictwem dotyczącym zdrowia,  

 Stosowanie przyimków miejsca (in, on, under) 

 Zapoznanie z emocjami, 

 Poznanie nowej pory roku: The spring - Wiosna, 

 Zapoznanie z irlandzkim świętem - Dniem św. Patryka   

 Dopasowywanie podpisów do obrazków, pierwsze próby odczytywania 

wyrazów w j. angielskim,  

 Nauka nowej piosenki, wykonywanie czynności wymienionych w piosence,  

 Odpowiadanie na proste pytania dotyczące ilustracji,  

 Rozumienie historyjek i odpowiadanie na proste pytania dotyczące ich 

treści,  

 Reagowanie na proste polecenia wydawane w j. angielskim,  

 Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie kart pracy.  

 

 

 

NEW WORDS- NOWE SŁOWA: 
 

Milkshake- koktajl mleczny  

Ice cream- lody  

Yoghurt- jogurt  

Tomato- pomidor  

Pear- gruszka  



Plum- śliwka  

Cheese- ser  

Grapes- winogrona  

Potatoes- ziemniaki  

Lollipop- lizak 

Bananas- banany  

Onion- cebula  

Melon- melon  

Carrot- marchewka  

Strawberry- truskawka  

Milk- mleko  

Chocolate- czekolada  

Cake- ciasto  

Chicken- kurczak  

Cherry- wiśnia  

Sandwich- kanapka  

Healthy food- zdrowe jedzenie  

Unhealthy food- niezdrowe jedzenie 

Pizza – pizza 

Broccoli – brokuły 

Pineapple – ananas 

Ham – szynka 

In – w 

On – na 

Under - pod 
 

CLASSROOM LANGUAGE –  

SFORMUŁOWANIA STOSOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ: 
 

Do you like bananas?- Czy lubisz banany?  

Yes, I do- tak, lubię  

No, I don’t- nie, nie lubię  

What is healthy?- Co jest zdrowe?  

What is unhealthy?- Co jest niezdrowe?  

How’s the weather?- Jaka jest pogoda?  



Give me the...- daj mi...  

Have you got...?- Czy masz...?  

Yes, I have- tak, mam  

No, I haven’t- nie, nie mam  

Where is...?- Gdzie jest...?  

Roll the dice- rzuć kostką  

Make a circle- zróbcie koło  

Listen!- Słuchajcie  

Point to- wskaż…  

Let’s sing- zaśpiewajmy  

Open/close your eyes- Otwórz/zamknij oczy  

How’s the weather today?- Jaka jest dzisiaj pogoda?  

What day is it today?- Jaki jest dzisiaj dzień?  

What month is it?- Jaki jest miesiąc?  

What season is it?- Jaka jest pora roku?  

What colour is it?- Jaki to kolor? 

Close your eyes, don’t peak – Zamknij oczy, nie podpatruj 

Perfect!Show me… - Perfekcyjnie! Pokaż mi… 

Point to… - Wskaż… 

Catch someone who… - złap kogoś kto… 

How can I help you? – W czym mogę pomóc? 

I’m hungry – Jestem głodna(y) 

 

 

 



‘Body song’ – https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA  

 
Bop bop bop  

Body body bop bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop  

 

Tap my eyes  

Tap my ears  

Tap my nose  

Tap my mouth  

Tap tap tap my body  

 

Bop bop bop  

Everybody bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop  

 

Shaking my head  

Shaking my shoulders  

Shaking my waist  

Shaking my hips  

Shaking Shaking Shaking my body  

 

Bop bop bop  

Everybody bop bop  

Bop Bop bop Body body bop bop bop  

Bop bop bop  

Body body bop bop  

 

Touching my arms  

Touching my hands  

Touching my legs  

Touching my feet  

Touching Touching  

Touching my body  

Bop bop bop  

Everybody bop bop Yeah! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA


EXTRA SONGS 

‘Make a silly face’ – https://www.youtube.com/watch?v=FfX03P6_Olc  

‘In, on, under’ - https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM  

 

 

 

Wytnij i przyklej napisy w odpowiednich miejscach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfX03P6_Olc
https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM


Wytnij wszystkie kości i stwórz swój szkielet. Możesz odpowiednio przykleić 

wszystkie części na czarnej kartce lub zalaminować i układać dowoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁA: lic. Aneta Jasnowska 


