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KLASA VII
SŁOWNICTWO:



















liczebniki
daty
określanie czasu
kraje i narodowości
członkowie rodziny
pomieszczenia w szkole
przedmioty szkolne
przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny i charakter ludzi
dekorowanie i świętowanie
komputery i technologia informacyjna
obowiązki domowe
jedzenie, opakowania
zakupy
rodzaje domów, pomieszczenia i wyposażenie domu
miejsca w mieście
zabawki
hobby, czynności czasu wolnego
sport, miejsca i przybory potrzebne do uprawiania sportu

GRAMATYKA

















czas Present Simple
przysłówki częstotliwości
zaimki pytające
czas Present Continuous
czas Past Simple
konstrukcja used to
czas Past Continuous
przyimki i wyrażenia przyimkowe określające czas, miejsce i kierunek
konstrukcja be going to
czas Future Simple
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
czas Present Perfect
formy dzierżawcze
zaimki wskazujące this /that /these /those
przedimki a/an/the/ tryb warunkowy: 0, I, II




rzeczowniki odczasownikowe, bezokolicznik
czasowniki modalne

FUNKCJE JĘZYKOWE:











rozmawianie o rodzinie
opis wyglądu i charakteru ludzi
rozmawiamy o ważnych wydarzeniach w życiu
rozmawiamy o obowiązkach wykonywanych w domu i jego otoczeniu
rozmawiamy o podróżowaniu
zamawiamy jedzenie w restauracji
opisujemy dom, swój pokój
rozmawiamy gdzie co jest w mieście, prosimy o / podajemy instrukcję jak się gdzieś
dostać
rozmawiamy o swoim hobby
pytamy o sportowe preferencje ludzi, prosimy i udzielamy rad dotyczących
uprawiania sportu

PISANIE









wypełnianie formularza
nieformalny list
plakat
nieformalny email
notatka
formalny email
ulotka reklamowa
blog

KLASA IV
SŁOWNICTWO
 alfabet
 liczby 1 – 100
 przedmioty w klasie
 kolory
 przedmioty użytku codziennego
 przybory szkolne
 przedmioty szkolne
 powitanie / pożegnanie
 pomieszczenia w domu
 meble
 członkowie rodziny
 przymiotniki opisujące włosy
 przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny ludzi
 zwierzęta
 części ciała zwierząt







czynności dnia codziennego
godziny
dni tygodnia, miesiące
sport i rozrywka
czynności czasu wolnego

GRAMATYKA
 przedimek a / an
 zaimki osobowe
 czasownik „to be”
 zaimki wskazujące this/ that/ these/ those
 zaimki dzierżawcze
 przyimki miejsca
 konstrukcja there is / there are
 dopełniacz’s z rzeczownikiem w l. poj. i mn.
 czasownik „have got”
 czasownik „can”
 czasownik „can” wyrażenia grzecznościowe
 czas Present Simple
 przysłówki wyrażające częstotliwość wykonywania czynności (szyk wyrazów
w zdaniu)

FUNKCJE JĘZYKOWE
 literowanie imion i nazwisk
 pytanie o nazwę przedmiotu / koloru
 wyrażenia grzecznościowe
 pytanie o / podawanie danych osobowych
 pytanie o ulubione rzeczy
 pytanie o położenie przedmiotu
 opis domu
 opis przedmiotu
 opis przynależności
 opis ludzi
 opis rodziny
 pytanie o wygląd ludzi
 pytanie o umiejętności
 wyrażanie prośby i podziękowania
 reagowanie na polecenia
 opis zwierząt

pytanie o czas

mówienie o rozkładzie czynności w ciągu dnia

czynności dnia codziennego i ich częstotliwość

PISANIE
 opis ludzi
 opis rodziny







opis miejsca
opis swoich upodobań
opis umiejętności
opis zwierzęcia
pisanie listu nieformalnego / emaila.

