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BUTTERFLIES/MOTYLKI 
Grupa 3 - latków 

SUN AND RAIN/SŁOŃCE I DESZCZ 

 
 

W tym miesiącu „Motylki” poznały nowe słownictwo, historyjki oraz piosenki 

związane ze słoneczkiem i deszczem. Umieją określić pogodę, rozpoznać kolory 

(blue, yellow) a także wiele innych interesujących rzeczy, które znalazły się w 

tym rozdziale. 

 Poznanie niektórych kolorów w j. angielskim,  

 Oswajanie dzieci z brzmieniem języka obcego poprzez śpiewanie piosenek i 

zabawy ruchowe,  

 Wdrażanie do reagowania na proste polecenia nauczyciela wydawane w j. 

angielskim,  

 Rozwijanie sprawności manualnej poprzez kolorowanie, wykonywanie kart 

pracy.  
 

 



 
 

 

 

   Blue     Yellow     Spider 

 

  

 

 

 

     COOKIE        LULU     TREEHOUSE 

 

 

 

 

How many…? = Ile? 

Stand up- wstań  

Sit down- usiądź 

Take your seats- zajmijcie miejsca  

Dance - machać 

Make a circle- zróbmy koło  

Jump- podskocz  

Close your eyes- zamknij oczy  

Open your eyes- otwórz oczy  

Wave – machać 

Run- biegnij  

Please, be quiet- proszę być cicho  

Cross your legs- usiądź z nogami “na kokardkę”  

Stretch – przeciągać się 

Bring me…- przynieś mi…  

What colour is it?- Jaki to kolor?  

Skip – podskakiwać (z nóżki na nóżkę) 

Colour- pokoloruj 



BLUE – NIEBIESKI      SAD - SMUTNY 

YELLOW – ŻÓŁTY      HAPPY - SZCZĘŚLIWY 

SPIDER – PAJĄCZEK           WHAT COLOUR IS IT? – JAKI TO KOLOR? 

BIG – DUŻY       RAIN - DESZCZYK 

LITTLE – MAŁY      SUN – SŁONECZKO 

TREE – DRZEWO      SIT DOWN – USIĄDŹ  

YES – TAK       STAND UP – WSTAŃ  

NO – NIE       DOWN – NISKO 

UP – WYSOKO 

 

 

‘LITTLE SPIDER’/ Mały pajączek: 

 

LITTLE, LITTLE SPIDER.      MAŁY, MAŁY PAJĄCZEK. 

UP THE TREE. X 2       WCHODZI NA DRZEWKO. x2 

RAIN, RAIN, RAIN.      DESZCZYK, DESZCZYK, DESZCZYK. 

RAIN ON ME.       PADA NA MNIE. 

LITTLE, LITTLE SPIDER.      MAŁY, MAŁY PAJĄCZEK. 

DOWN THE TREE.       SCHODZI Z DRZEWKA.  

 

LITTLE, LITTLE SPIDER.      MAŁY, MAŁY PAJĄCZEK. 

DOWN THE TREE. X 2      SCHODZI Z DRZEWKA. X2 

RAIN, RAIN, RAIN.      DESZCZYK, DESZCZYK, DESZCZYK. 

RAIN ON ME.       PADA NA MNIE. 

LITTLE, LITTLE SPIDER.      MAŁY, MAŁY PAJĄCZEK. 

UP THE TREE.       WCHODZI NA DRZEWKO. 

 

♫ Walking walking. Walking walking.    Chodzimy 

Hop hop hop. Hop hop hop.     Skaczemy 

Running running running. Running running running.      Biegniemy 

Now let's stop. Now let's stop.      Pokazujemy rączki jak do „stop”  



Walking walking. Walking walking. 

Hop hop hop. Hop hop hop. 

Running running running. Running running running. 

Now let's stop. Now let's stop.  

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe.      Chodzimy na paluszkach 

Jump jump jump. Jump jump jump.    Skaczemy 

Swimming swimming swimming.     Pokazujemy jakbyśmy pływali 

Now let's sleep. Now let's sleep.     Składamy rączki jak do spania 

Wake up!         Otwieramy oczka 

It's time to go!       Patrzymy na zegarek 

Are you ready to go fast?      Biegamy szybko w miejscu 

Okay!          O.K. 

Walking walking. Walking walking. 

Hop hop hop. Hop hop hop. 

Running running running. Running running running. 

Now let's stop. Now let's stop.  

Walking walking. Walking walking. 

Hop hop hop. Hop hop hop. 

Running running running. Running running running. 

Now let's stop. Now let's stop. 

Whew! [Wipe your brow with your forearm.] ♫  

 

 

 

 

 

PIĘĆ MAŁYCH DYNI  

https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA


 

 

 

 

COLOUR THE SUN ON YELLOW, CLOUDS AND RAIN ON BLUE/POKOLORUJ SŁONECZKO 

NA ŻÓŁTO, CHMURKI I DESZCZ NA NIEBIESKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LADYBIRDS/BIEDRONKI 
Grupa 4,5 - latków 

 

 

FRUITS AND VEGETABLES/OWOCE I WARZYWA 

 Poznanie nowego słownictwa związanego z owocami i warzywami,  

 Opisywanie kolorów j. angielskim,  

 Dzielenie jedzenia na zdrowe i niezdrowe, 

 Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania historyjek w j. angielskim,  

 Rozumienie poleceń wydawanych w j. angielskim i reagowanie na nie,  

 Ilustrowanie ruchem treści piosenek,  

 Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonywanie kart pracy.  

 Zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi ze Świętem Dyni,  

 Odgrywanie krótkich scenek w j. angielskim (w oparciu o wysłuchaną 

wcześniej historyjkę),  

 

 

Carrots – marchewki 

Corn – kukurydza 

Peas – groszek 

Beetroots – buraczki 

Plate – talerzyk 

Spoon – łyżka 

Fork – widelec 

Knife – nóż  

Orange – pomarańczowy 

Red – czerwony 

Green – ziolony 



Blue – niebieski 

Pink – różowy 

Purple – fioletowy 

Soup - zupa 

    

 

Do you want…? – Czy chcesz…? 

No, thank you. – Nie, dziękuję. 

Yes, I do. – Tak, poproszę. 

It is tasty – to jest smakowite 

I am hungry – jestem głodny(a) 

Let’s tidy up – posprzątajmy 

Pass it on – przekaż 

Turn around – obróć się 

Keep it – trzymaj to 

Oh, dear – O, rety (Ojejku) 

Smell – powąchaj 

Taste – spróbuj 

What’s missing? – czego brakuje? 

Sit here – usiądź tu 

My favourite – mój ulubiony 

Would you like some…? – Czy chciał(a)byś troszkę…? 

 

Halloween Creatures Song  

 

What's that sound?  

It's all around!  



I see 10 little witches dancing on the ground  

Let's count!  

1, 2, 3, 4, 5 and they say hee, hee, hee  

6, 7, 8, 9, 1 and the say hee, hee, hee 
 

What's that sound?  

It's all around!  

I see 10 little ghosts dancing on the ground  

Let's count!  

1, 2, 3, 4, 5 and they say boo  

6, 7, 8, 9, 10 and the say boo  

 

What's that sound?  

It's all around!  

I see 10 little monsters dancing on the ground  

Let's count!  

1, 2, 3, 4, 5 and they say rarara  

6, 7, 8, 9, 10 and the say rarara  

 

What's that sound?  

It's all around!  

I see 10 little vampires dancing on the ground  

Let's count!  

1, 2, 3, 4, 5 and they say hahaha  

6, 7, 8, 9, 10 and the say hahaha  

 

What's that sound?  

It's all around!  

I see 10 little werewolves dancing on the ground  

Let's count!  

1, 2, 3, 4, 5 and they say aroo  

6, 7, 8, 9, 10 and the say aroo 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

COLOUR, CUT AND SEPARATE INTO TWO GROUPS: HEALTHY AND UNHEALTHY FOOD/ 

POKOLORUJ, WYTNIJ I PODZIEL NA DWIE GRUPY: ZDROWE I NIEZDROWE JEDZENIE 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BEES/PSZCZÓŁKI 
Grupa 6 - latków 

 

 

 

SHAPES/KSZTAŁTY 

 Poznanie nowego słownictwa związanego z kształtami, 

 Rozwijanie kreatywności poprzez formy plastyczne,  

 Rozumienie instrukcji słownych,  

 Stosowanie metody komunikacyjnej przez n-la: ‘The Communicative 

Approach’  

 Nauka krótkich piosenek i wierszyków w języku angielskim,  

 Użycie zaawansowanych form grzecznościowych, 

 Nauka dodatkowych piosenek i rymów oraz słownictwa. 

 



 

WHERE ARE YOU?- GDZIE JESTEŚ?      

WHAT IS IT?- CO TO JEST?  

WHO’S THIS?- KTO TO JEST?    

SEPTEMPER - WRZESIEŃ 

MONDAY – PONIEDZIAŁEK    

TUESDAY – WTOREK 

WEDNESDAY – ŚRODA     

THIRSDAY – CZWARTEK  

FRIDAY – PIĄTEK      

SATURDAY – SOBOTA 

SUNDAY – NIEDZIELA     

THE AUTUMN – JESIEŃ 

DAYS OF THE WEEK – DNI TYGODNIA 

 

CREATE A …. – STWÓRZ… 

COUNT – POLICZ 

BUILD – ZBUDUJ 

WHAT’S THIS? – CO TO JEST? 

FIND – ZNAJDŹ 

MAKE A… - ZRÓB… 

WHAT SHAPE IS IT? – JAKI TO KSZTAŁT? 

IT’S A … - TO JEST… 

COLOUR – POKOLORUJ 

CUT AND MATCH – WYTNIJ I DOPASUJ 

 

 

 

 



 

 

THE SHAPE SONG 1 / PIOSENKA O KSZTAŁTACH NR 1 

A circle. A circle. Can you make a circle? (Tworzymy kółeczko z rąk).   

A circle. A circle. Can you make a circle? 

A circle. A circle. Can you find a circle? (Tworzymy kółeczko z rąk, patrzymy z ręką 

uniesioną tak, jakbyśmy czegoś szukali) 

A circle. A circle. Can you find a circle? 

Can you find a circle? Ready...GO! [Wszyscy trzymają rączki w kole, a następnie próbują 

znaleźć kształt kółka, gdy usłyszy „GO!”] 

 

I know...let's make a diamond. Can you make a diamond? Here we go...(romb) 

A diamond. A diamond. Can you make a diamond?  

A diamond. A diamond. Can you make a diamond? 

A diamond. A diamond. Can you find a diamond?  

A diamond. A diamond. Can you find a diamond? 

 

Can you find a diamond? Ready...GO!  Hmm...what's next? How about a square? 

(kwadrat)  

A square. A square. Can you make a square? [ 

A square. A square. Can you make a square? 

A square. A square. Can you find a square?  

A square. A square. Can you find a square? 

Can you find a square? Ready...GO!  

 

 Alright. Time for one more. Let's try a heart. (serce) 

A heart. A heart. Can you make a heart 

A heart. A heart. Can you make a heart? 

A heart. A heart. Can you find a heart?  

A heart. A heart. Can you find a heart? 

Can you find a heart? Ready...GO 

 

A circle, a diamond, a square, and a heart. [Tworzymy kształty z rąk lub wskazujemy 

kształt w sali - pokoju] 

A circle, a diamond, a square, and a heart. (koło, romb, kwadrat, serce) 

A circle, a diamond, a square, and a heart.... ♫ 

 

 



 

 

 
THE SHAPE SONG 2 / PIOSENKA O KSZTAŁTACH NR 2 

 

♫ Okay everybody. We're going to make some shapes. Show me your hands. 

  

Let's start with a triangle!  

A triangle. Can you make a triangle? (Tworzymy trójkąt z rąk) 

A triangle. Can you make a triangle? 

A triangle. Can you find a triangle? (Tworzymy kółeczko z rąk, patrzymy z ręką 

uniesioną tak, jakbyśmy czegoś szukali) 

A triangle. Can you find a triangle? 

Can you find a triangle? Ready...GO! [Wszyscy trzymają rączki w kole, a następnie 

próbują znaleźć kształt kółka, gdy usłyszy „GO!”] 

 

 

Now, let's make a rectangle! (prostokąt) 

A rectangle. Can you make a rectangle? 

A rectangle. Can you make a rectangle? 

A rectangle. Can you find a rectangle?   

A rectangle. Can you find a rectangle? 

Can you find a rectangle? Ready...GO!  

 

How about an oval? (owal) 

An oval. Can you make an oval?   

An oval. Can you make an oval? 

An oval. Can you find an oval?  

An oval. Can you find an oval? 

Can you find an oval? Ready...GO!  

 

Now, let's make a star! (gwiazdka) 

A star. Can you make a star?   

A star. Can you make a star? 

A star. Can you find a star?  

A star. Can you find a star? 

Can you find a star? Ready...GO!  

 

A triangle, a rectangle, an oval, and a star. [Tworzymy kształty z rąk lub wskazujemy 

kształt w sali - pokoju] 

A triangle, a rectangle, an oval, and a star. (trójkąt, prostokąt, owal i gwiazdka) 

A triangle, a rectangle, an oval, and a star..... ♫ 



 

 

 

 

 

COLOUR THE HOUSE/POKOLORUJ OBRAZEK: TRIANGLE–GREEN, SQUARE-YELLOW, OVAL-

RED,RECTANGLE-BLUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: lic. Aneta Jasnowska 


