
ZAMIERZENIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄC MARZEC

GRUPA MISIE:

 Rozwijanie umiejętności liczenia do 10
 Rozwijanie znajomości kolorów
 Zabawy ruchowe utrwalające części ciała
 Poznawanie i utrwalanie nazw zwierząt

GRUPA ŻABKI:

 Poznawanie nazw zwierząt żyjących w zoo: bear, penguin, giraffe, snake, tiger, lion,
zebra, kangaroo, elephant, monkey, sea lion

 Nauka wierszyka o wiośnie:
Spring is here, spring is here
Goodbye snow, flowers grow,
Birds and bees, leaves on trees.

Hello spring, hello spring.
 Poznawanie słownictwa związnego z wiosną: snail, ladybird, greenhouse, bee, worm,

rake, watering can, bird, flower, leaves
 Poznawanie nazw zwierząt: cow, pig, goat, sheep, cock, chick, hen, farmer,
 Utrwalanie znajomości nazw kolorów, części ciała i liczenia do 10

GRUPA TYGRYSY:

 Poznawanie nazw zwierząt żyjących w zoo: bear, penguin, giraffe, snake, tiger, lion,
zebra, kangaroo, elephant, monkey, sea lion

 Nauka wierszyka o wiośnie:
Spring is here, spring is here
Goodbye snow, flowers grow,
Birds and bees, leaves on trees.

Hello spring, hello spring.
 Poznawanie słownictwa związnego z wiosną: snail, ladybird, greenhouse, bee, worm,

rake, watering can, bird, flower, leaves
 Poznawanie nazw zwierząt: cow, pig, goat, sheep, cock, chick, hen, farmer,
 Utrwalanie znajomości nazw kolorów, części ciała i liczenia do 20



GRUPA BIEDRONKI:

 Poznawanie wybranych przymiotników w języku angielskim: slow, fast, old, young,
weak, strong, dirty, clean, short, long, new, old, wet, dry, full, empty,

 Nauka wierszyka o wiośnie
The wind told the grass, and the grass told the trees
The trees told the bushes and the bushes told the bees
The bees told the robin and the robin sang out clear

Wake up! Wake up! Spring is here!
 Utrwalanie i rozszerzanie słownictwa związanego z wiosną
 Wprowadzenie nazw przyimków: in, on, behind, in front of, next to, over, under,
 Wprowadzenie i utrwalenie wybranych czasowników: dance, swim, jump, run, talk,

sit, ride a bike, dive, ride a horse, fly, draw, paint, write, read,
 Wprowadzenie konstrukcji Can you ….? Yes, I can/ No, I can’t
 Utrwalanie dialogów w parach


