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KLASA II
SŁOWNICTWO:

nazwy kształtów

zwierzęta- morskie

liczby 1-20

zabawki

kolory

nazwy przyborów szkolnych

przedmioty w klasie

pomieszczenia w domu i przedmioty

nazwy umiejętności – czas wolny

nazwy członków rodziny

ubrania

nazwy materiałów

nazwy zawodów

nazwy jedzenia

nazwy instrumentów muzycznych
FUNKCJE JĘZYKOWE:

















powitania i pożegnania: Good morning, Hello, Goodbye.
przedstawianie się: What’s your name? My name’s….
pytanie i określanie wieku: How old are you? I’m…
pytanie i określanie koloru przedmiotów: What colour is…? It’s….
pytania o ilość przedmiotów: How many…?
określanie dni tygodnia: It’s….
określanie ulubionego koloru, zwierzęcia, dnia itd. What’s your favourite
colour, animal, day…? My favourite…..is…..
odpowiadanie na pytania: Is it…? Is it big/small? Is it green/blue..?
określanie położenia przedmiotów Where’s…..? It’s…..
opisywanie umiejętności: I can/can’t…; Pytanie o umiejętności: Can you…?
pytanie o preferencje: Do you like…?
określanie preferencji: I like….I don’t like…
opisywanie ubioru: I’m/She’s wearing…. Pytania: What is…wearing?
Określanie i pytanie o nastrój: Are you happy/sad?
Określanie swojego miejsca i pytanie o nie: Where are you? I’m in the….
Określanie co mam: I’ve got ..... Pytanie o to, co mam: Have you got ...............?

GRAMATYKA



liczba mnoga rzeczowników
przedimki a/an







przyimki: in, on, under
czasownik: I can/can’t…
czasownik: I like…I don’t like…
kolejność przymiotników w zdaniu
czasownik have got : I’ve got......./ I haven’t got......../ Have you got...?

KLASA III
SŁOWNICTWO
 meble, sprzęty domowe
 pomieszczenia w domu
 przyroda
 pogoda
 liczebniki 1-100, pieniądze
 sklepy
 dni tygodnia
 jedzenie, posiłki
 sporty
 hobby, czynności czasu wolnego
 zwierzęta
 wybrane państwa
FUNKCJE JĘZYKOWE
 opisywanie wykonywanych czynności: I’m dancing.
 pytanie o czynności wykonywane przez innych: Is he dancing? What is he doing?
 pytanie o / opisywanie pogody: What’s the weather like? It’s hot and sunny.
 pytanie o zakupy: Where can you buy cheese?, What does she buy?
 pytanie o cenę: How much is it?
 określanie co i gdzie się znajduje: There is a sofa. / There are chairs in the living room.
 pytanie/ określanie położenia rzeczy: Where is the cat” It’s under the bed.
 opisywanie czasu/ pytanie o godzinę: What time is it?
 opisywanie wybranego zwierzątka; It’s got.....
 opisywanie umiejętności zwierząt: Lion can ........
 opisywanie preferencji swoich i innych: I like/I don’t like; she likes/ she doesn’t like
 pytanie o / wyrażanie preferencji: Do you like.....? Does she like...?

GRAMATYKA

 zaimki osobowe
 czasownik „być”
 czasownik „have got”
 czasownik „can”
 przyimki miejsca
 wyrażenie there is / there are
 czas Present Continuous
 czas Present Simple

