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PLAN MIESIĘCZNY TREŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANYCH 

W PRZEDSZKOLU WRAZ Z INTEGRACJĄ Z POZOSTAŁYMI OBSZARAMI 

PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

MARZEC 

Tydzień I 

1. Doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w dostępnym zakresie, 

porównywanie wielkości przedmiotów z zastosowaniem określeń: duży – mały. 

2. Nazywanie przez części garderoby oraz dopasowanie ich do poszczególnych pór roku. 

3. Słuchanie utworów literackich – tradycyjnych brytyjskich bajek i wypowiadanie się na 

ich temat w miarę możliwości.  

4. Dokonywanie klasyfikacji przedmiotów i zwierząt ze względu na wybrane cechy: 

kolor, długość, wielkość, kształt. 

5. Porównywanie wielkości i długości dwóch przedmiotów z zastosowaniem 

stopniowania przymiotników.  

6. Powtórzenie nazw pór roku, w tym wiosny, oraz określanie rodzaju pogody 

charakterystycznego dla tego okresu. 

Tydzień II 

1. Poznanie pracy kucharki oraz wycieczka do kuchni. Powtórzenie nazw pomieszczeń 

domowych i przedszkolnych. 

2.  Poznanie nazw naczyń i sprzętów znajdujących się w kuchni. 

3. Badanie dotykiem i słuchem przedmiotów kuchennych, określanie ich nazw. 

4. Doskonalenie samodzielności. 

5.  Nauka nazw sztućców i zastawy stołowej, nauka sposobu nakrywania do stołu. 
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6. Samodzielne przygotowanie kanapki z wybranych składników, określanie preferencji 

dotyczących jedzenia. 

Tydzień III 

1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. 

2. Poznanie różnych rodzajów sportów przez dzieci w języku angielskim. 

3. Poznanie nazw sprzętu sportowego – w j. angielskim. 

4. Poznanie nazw członków rodziny po angielsku, określanie ich imion i płci. 

5. Powtórzenie sposobu określania swojego wieku i miejsca zamieszkania w języku 

angielskim. 

6. Karty pracy - Moja rodzina, mój dom. 

7. Wykonanie pracy plastycznej na temat wiosennej pogody, nazywanie jej elementów w 

języku angielskim. 

Tydzień IV 

1. Poznanie nazw kwiatów – w języku angielskim. 

2. Poznanie tradycyjnych zabaw ruchowych z krajów anglojęzycznych. 

3. Przygotowanie w grupie piramidy żywienia - w języku angielskim. 

4.  Określanie kolorów wiosny – w języku angielskim.  

5. Powtórzenie angielskiej piosenki o tęczy: The Rainbow song. 

6. Określanie w języku angielskim zdrowych nawyków oraz zasad odpowiedniego 

odżywiania i ubierania się.


