
 

JUNIOREK 1 
Pisemko z języka angielskiego  

Niepublicznego Przedszkola „Juniorek” w Inowrocławiu 

W roku szkolnym 2020/2021 podczas zajęć z języka angielskiego będziemy korzystać z pakietów 

‘I love Boo’ Wyd. MAC 

 

 

 

 

 

No. 1, September 2020 

 

 

 

 

BUTTERFLIES/MOTYLKI 
Grupa 3 - latków 

 

SECTION: 

HELLO/CZEŚĆ 
 

AIMS- CELE: 

 Kształtowanie umiejętności przywitania i pożegnania się w j. angielskim,  

 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.  
  



NEW WORDS- NOWE SŁOWA: 
 

 

Elfy (Elves): Max, Boo and Lilly 

    

 

 

 

 

Hello!- Cześć!  

Bye- bye!- cześć, pa pa!  

Girl- dziewczynka  

Blue- niebieski  

Red- czerwony  

Yellow- żółty  

Green- zielony  

Leaves – liście 

I spy… - szpieguję 

Eye – oko 

Something - coś 
 

 

CLASSROOM LANGUAGE –  

SFORMUŁOWANIA STOSOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ: 

 

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 

‘I see something blue’ 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA  

Blue! 

I see something blue. 

Blue! 

I see something blue. 

Blue, blue, blue, blue… 

I see something blue. 

Find something blue! 

Yellow! 

I see something yellow. 

Yellow! 

I see something yellow. 

Yellow, yellow… 

I see something yellow. 

Find something yellow! 

Red! 

I see something red. 

Red! 

I see something red. 

Red, red, red, red… 

I see something red. 

Find something red! 

Purple! 

I see something purple. 

Purple! 

I see something purple. 

Purple, purple… 

I see something purple. 

Find something purple! 

Blue. Yellow. Red. Purple. 

I see colors everywhere. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA


 

 

 

 

Colour all leaves in different colours. The first on yellow, the second on red and the third on 

green. 

Pokoloruj liście w rożnych kolorach. Pierwszy na żółto, drugi na czerwono i trzeci na zielono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LADYBIRDS/BIEDRONKI 
Grupa 4,5 - latków 

 

 

SECTION: 

EVERYDAY THINGS/PRZEDMIOTY WOKÓŁ NAS 

 

AIMS- CELE: 

 Poznanie nowego słownictwa związanego z przedmiotami wokół nas,  

 Opisywanie kolorów j. angielskim,  

 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.  

 

NEW WORDS- NOWE SŁOWA: 
 

Hello – cześć 

Bye – bye – Cześć, pa 

Backpack – plecak, torba 

Book – książka 

Stickers – naklejki 

Crayons – kredki 

Rainbow – tęcza 

Yellow – żółty 

Orange – pomarańczowy 

Red – czerwony 

Green – ziolony 

Blue – niebieski 

Pink – różowy 

Purple – fioletowy 



CLASSROOM LANGUAGE –  

SFORMUŁOWANIA STOSOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ: 
 

THE- PRZEDIMEK OKREŚLONY        

A – PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY    

HOW ARE YOU?- JAK SIĘ MASZ?         

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 

HAVE YOU GOT…? – CZY MASZ…? 

YES, I HAVE – MAM 

STORY TIME – CZAS NA HISTORYJKĘ 

WHAT A MESS – CO ZA BAŁAGAN 

 

‘School supplies’ - vocabulary 

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo  

 

‘Steve and Maggie – Back to school’ 

https://www.youtube.com/watch?v=-DqAS3CfP0g  

 

‘Listen and move’ 

https://www.youtube.com/watch?v=RDDEXo-QAu4  

Flying – latanie,   

Tip-toeing – chodzenie na paluszkach  

Galloping – galopowanie  

Marching – maszerowanie  

Skipping – podskoki z nóżki na nóżkę 

Spinning – obracanie się 

Jumping  - podskoki obunóż                  Stretching  - przeciąganie się 

https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo
https://www.youtube.com/watch?v=-DqAS3CfP0g
https://www.youtube.com/watch?v=RDDEXo-QAu4


 

 

 

 

Trace the school supplies and colour tchem. 

Rysuj po śladzie przybory szkolne a następnie je pokoloruj. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BEES/PSZCZÓŁKI 
Grupa 6 - latków 

 

 

 

SECTION: 

MY HOUSE/MÓJ DOM 

 

AIMS- CELE: 

 Poznanie nowego słownictwa związanego z domem,  

 Opisywanie pomieszczeń znajdujących się w domu w j. angielskim,  

 Dopasowywanie czynności do odpowiednich pokoi,  

 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.  

 

NEW WORDS- NOWE SŁOWA: 
 

House – dom 

Kitchen – kuchnia 

Bedroom – sypialnia 

Attic – strych 

Dining room – jadalnia 

Bathroom – łazienka 

Living room – pokój gościnny 

Basement – piwnica 

Balcony - balkon 

Window – okno 

Door – drzwi 

Roof – dach 

Chimney – komin 

Big – duży 

Small - mały 
 



CLASSROOM LANGUAGE –  

SFORMUŁOWANIA STOSOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ: 
 

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 

DAY OF THE WEEK – DNI TYGODNIA 

WHICH ROOM IS IT? – JAKI TO POKÓJ 

WHAT’S MISSING? – CZEGO BRAKUJE? 

LISTEN, PLEASE. – SŁUCHAJ, PROSZĘ 

TAKE 3 STEPS – IDŹ TRZY KROKI DO PRZODU 

WHAT DO YOU DO IN…? – CO ROBISZ W… 

LOOK – SPÓJRZ 

LISTEN – SŁUCHAJ 

POINT – WSKAŻ 

‘Parts of the house’ - vocabulary 

https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8   

'Let’s be superheroes’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Py4fhsx3Ct4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8
https://www.youtube.com/watch?v=Py4fhsx3Ct4


 

 

 

 

Say and match. 

Nazwij obrazki. Połącz nazwy z właściwymi obrazkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: lic. Aneta Jasnowska 



 

Pisemko z języka angielskiego  

Niepublicznego Przedszkola „Juniorek” w Inowrocławiu 

W roku szkolnym 2020/2021 podczas zajęć z języka angielskiego będziemy korzystać z pakietów 

‘I love Boo’ Wyd. MAC 

 

 

 

 

 

No. 1, September 2020 

SÓWKI/OWLS  

 

  

MISIE/TEDDY BEARS 
Grupa 3/4 - latków 

 

SECTION: 

HELLO/CZEŚĆ 
 

AIMS- CELE: 

 Kształtowanie umiejętności przywitania i pożegnania się w j. angielskim,  

 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.  
  

NEW WORDS- NOWE SŁOWA: 



 
 

Elfy (Elves): Max, Boo and Lilly 

    

 

 

 

 

Hello!- Cześć!  

Bye- bye!- cześć, pa pa!  

Girl- dziewczynka  

Blue- niebieski  

Red- czerwony  

Yellow- żółty  

Green- zielony  

Leaves – liście 

I spy… - szpieguję 

Eye – oko 

Something - coś 
 

 

CLASSROOM LANGUAGE –  

SFORMUŁOWANIA STOSOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ: 

 

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 

‘I see something pink’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI  

Pink! 

I see something pink. 

Pink! 

I see something pink. 

Pink, pink, pink, pink… 

I see something pink. 

Find something pink! 

Orange! 

I see something orange. 

Orange! 

I see something orange. 

Orange, orange… 

I see something orange. 

Find something orange! 

Brown! 

I see something brown. 

Brown! 

I see something brown. 

Brown, brown, brown, brown… 

I see something brown. 

Find something brown! 

Green! 

I see something green. 

Green! 

I see something green. 

Green, green, green, green… 

I see something green. 

Find something green! 

Pink. 

Orange. 

Brown. 

Green. 

I see colors everywhere. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI


 

 

 

 

Colour all leaves in different colours. The first on yellow, the second on red and the third on 

green. 

Pokoloruj liście w rożnych kolorach. Pierwszy na żółto, drugi na czerwono i trzeci na zielono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wiewióreczki 
Grupa 5,6 - latków 

 

 

 

SECTION: 

FACE/TWARZ 

 

AIMS- CELE: 

 

 Poznanie nowego słownictwa związanego z twarzą, 

 Rozwijanie kreatywności poprzez formy plastyczne,  

 Rozumienie instrukcji słownych,  

 Nauka krótkich piosenek i wierszyków w języku angielskim,  

 Użycie zaawansowanych form grzecznościowych, 

 Nauka dodatkowych piosenek i rymów. 

 

 

NEW WORDS- NOWE SŁOWA: 
 

 

 

Ear(s)         hair 

 

 

             nose            eye(s) 

 

              mouth 

 

 

 

 

 



RECYCLED WORDS/ SŁOWA, KTÓRE SĄ UTRWALANE  

 

             

    

ONE   TWO   THREE 

    

                               

 

FOUR   FIVE    SIX    

          

 

CLASSROOM LANGUAGE –  

SFORMUŁOWANIA STOSOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ: 
 

TOUCH YOUR… - DOTKNIJ… 

COMB YOUR HAIR – ROZCZESZ WŁOSY 

WASH – UMYJ 

OPEN – OTWÓRZ 

CLOSE – ZAMKNIJ 

HERE I AM – TU JESTEM 

HOW DO YOU DO? – JAK SIĘ MASZ? 

READ A BOOK – CZYTAĆ KSIĄŻKĘ 

EARLY IN THE MORNING – WCZEŚNIE RANO 

‘Numbers’ - vocabulary 

https://www.youtube.com/watch?v=Lu8E13_Irm8  

 

'Five senses’ – pięć zmysłów 

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

'FIVE SENSES SONG LYRICS'  

I have two eyes So I can see,  

And a nose to smell.  

I have ten fingers That can touch,  

https://www.youtube.com/watch?v=Lu8E13_Irm8
https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE


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. x2 

 

 

Complete the face with its parts.  

Dopasuj części twarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: lic. Aneta Jasnowska 


