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SZANOWNI RODZICE 

 

 Pierwsze lata życia i doświadczeń edukacyjnych dzieci są znaczące dla ich rozwoju, 

w dużej mierze kształtują one gotowość i stosunek do dalszej nauki. W tym czasie dzieci 

zdobywają podstawowe umiejętności komunikowania się ze światem, poznawania go i wyrażania 

siebie.  

Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują wielką otwartość oraz ciekawość świata. 

Są pozytywnie nastawione do naśladowania, wypowiadania się, lubią eksperymentować.  

Te cechy pozwalają im łatwo i szybko przyswajać języki. Staram się, aby pierwsze kontakty                 

z językiem angielskim kojarzyły się z niezwykle przyjemnymi doświadczeniami-  

zabawą, ruchem, atrakcyjnymi ilustracjami, grami, piosenkami oraz lubianą maskotką. 

  Proces przyswajania języka obcego jest bardzo rozciągnięty w czasie, jest on także 

mocno uzależniony od indywidualnych predyspozycji dziecka. Jednak wczesny start umożliwia 

stopniowe oswajanie się z brzmieniem, melodią i strukturą języka. W wieku przedszkolnym dzieci 

wyrabiają sobie zdolność koncentracji, sprawność rozumienia ze słuchu, zachęcane są do 

wypowiadania się głównie poprzez uczestnictwo w przeróżnych zabawach. Wdrażana jest postawa 

otwartości i akceptacji innych kultur oraz postawa tolerancji i szanowania otaczającego świata. 

 

W edumanii zajęcia są prowadzone w oparciu o: 

 „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” 

Ewa Skiba,Anna Wieczorek  

Wydawnictwo Szkolne PWN  

Nr dopuszczenia DKOS-5002-32/03 

 

  

Krótka prezentacja treści wprowadzanych w pierwszym roku nauki języka angielskiego 

została przedstawiona w dalszej kolejności.  

Zawsze podczas zajęć towarzyszy nam maskotka Peppa Pig. Gorąco zachęcam Państwa             

do współpracy, do wspólnej zabawy ze słówkami w domu, do czytania dzieciom książeczek z serii 

Pappa Pig, a także włączania anglojęzycznych kreskówek z tej serii. 

 

Jestem do Państwa dyspozycji przed i po każdej lekcji. Chętnie udzielę Państwu 

informacji o postępach dziecka także za pomocą telefonu 32 720 64 64 

   

Proszę również o przyjęcie zaproszenia na  DZIEŃ OTWARTY w m-cu czerwcu, 

 podczas którego dzieci będą prezentować swoje umiejętności. 

 

 

 

                                                                                                       Z wyrazami szacunku 

                                                                                                         lektor Iwona Sosna   

 

 



 

W pierwszym roku nauki języka angielskiego  

wprowadzone zostaną słówka z następujących kategorii tematycznych:                                            

                                     
         Zwroty grzecznościowe: hi, hello, good morning, goodbye 

                              how are you, nice to meet you 

Kolory: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue 

 

Liczebniki: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 

 

Części ciała: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose 

 

Ubranka: T-shirt, trousers, socks, shoes 

 

Zabawki: toys, car, doll, kite, ball, robot, train, plane, balloon 

 

Dom: house, roof, wall, window, door 

 

Rodzina: family, mummy, daddy, sister, brother, baby, grandma,   

          grandpa 

Zwierzeta: giraffe, elephant, lion, tiger, zebra, crocodile, monkey,   

            flamingo, dog, cat, mouse, frog 

Pogoda: weather, sunny, rainy, snowy, windy 

Czasowniki: run, jump, skip, turn around, clap, fall down, march,   

             sleep, walk, wash, point to, ride a bike, climb. 

Piosenki i wierszyki: 

  Good morning children … 

  Every day I wash my face… 

 Head, shoulders, knees, toes… 

 What’s the weather like… 

 I have got many, many toys 

 Giraffe, you live in the zoo… 

 A roof, a wall… 

 Point to the window… 

 I like chocolate… 

 A roof, a wall… 

 I am small… 



W drugim roku nauki języka angielskiego zostaną wprowadzone                   

słówka z następujących kategorii tematycznych: 

                                          
 

 Dni tygodnia: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,                      

                     Saturday, Sunday 

 Pory roku: summer, autumn, winter, spring 

 

 Pomieszczenia: bedroom, bathroom, kitchen, living room,  

                        dining room  

 Przybory domowe: towel, soap, toothbrush, toothpaste, plate, spoon,         

                            fork, knife 

 Ubranka: jacket, dress, skirt, jeans, sandals, blouse, shorts 

 

 Figury geometryczne: triangle, rectangle, circle, square 

 

 Londyn: Tower Bridge, The River Thames, Big Ben, London Eye,  

                       queen, king 

 Zwierzęta:  dog, cat, mouse, horse, cow, pig, quinea pig, duck,  

                  hen, rooster, fox, squirrel, frog 

 Żywność: vegetables, potato, tomato, carrot, cucumber, radish, lettuce,   

               egg, chicken, ham, cheese, delicious 

 Przybory szkolne: pen, pencil, pencil case, book, ruler, rubber 

 

 Czasowniki: sleep, eat, drink, touch, turn around, say, jump up high, 

                  reach, count, like, hate 

 Emocje: happy, sad, angry 

 

 Słówka okolicznościowe: Merry Christmas, Santa Claus, jingle bells,    

                decorations, Easter, Easter egg, rabbit, basket, present,        

                balloon, Happy Birthday, holidays 

 Piosenki i wierszyki: What is this …?, How many blocks…? 

                                  ABC song, Birthday song 

                                  Teddy Bear, Old Mc Donald 

                                  A pink dress… 

                                  What’s for breakfast…? 

                                  I wish you, 

                                  Where is Peppa… ? 
 


