
                     
         THIS WEEK                                  

                  From   11th     October   to   15th     Octob  er      
                     W TYM  TYGODNIU od 11.X do 15.X    

                     

TOPIC: AT THE GREENGROCER’S

-W WARZYWNIAKU-


 rozpoznajemy i nazywamy warzywa

 stosujemy zwroty dotyczące zakupów: w warzywniaku
 uczymy się, jak zrobić zakupy w warzywniaku

 liczymy warzywa i opisujemy ich wygląd, zapach oraz smak
 mówimy o przetworach warzywnych
 wyrażamy swoje upodobania i opinie  

 wyrażamy odczucia związane ze zmysłem smaku
 rozmawiamy o zasadach zdrowego odżywiania

 przygotowujemy występ i bierzemy czynny udział w obchodach Dnia Edukacji
Narodowej

 bierzemy udział w konkursie na Najfajniejszy Marchewkowy Kostium oraz na
Najsympatyczniejszego Marchewkowego Stworka
 świętujemy Dzień Uśmiechniętej Marchewki

1 dzień ( Monday)

Topic: My Favorite Vegetables

Moje ulubione warzywa

rozpoznawanie nazywanie i opisywanie wybranych warzyw

 liczenie warzyw

rozmawianie o przetworach warzywnych

wyrażanie opinii  i upodobań

Vocabulary /Słownictwo: vegetables-  warzywa, beet/beetroot –  burak, broccoli –
brokuł,cabbage  –  kapusta,  carrot  –  marchew, cauliflower  – kalafior, celery  –
seler,chive  –  szczypior, corn/maize  –  kukurydza,cucumber  –  ogórek,dill  –koper,
eggplant  –  bakłażan, ,leek  – por,lettuce  –  sałata,  onion  –  cebula,  parsley  –
pietruszka, peas  –groch,pepper  –  papryka,  potatoes  –  ziemniaki,radish  –
rzodkiewka, spinach – szpinak,tomato – pomidor, turnip –rzepa, zucchini – cukinia,
pickles- ogórki kiszone,preserves-  przetwory

Phrases/ Zwroty:  That vegetable is long and green.-  To warzywo jest  długie i
zielone. What can it be? Is it a cucumber?- Co to może być? Czy to ogórek?Yes, it
is!- Tak, to ogórek!; Do you like pickles?- Czy lubisz ogórki kiszone?I love pickles!-
Uwielbiam! Do you like  eating fruits  and vegetables?-  Czy lubisz  jeść  owoce i
warzywa? Yes, I do!/No, I don’t. - Tak, lubię!/Nie, nie lubię.



Songs/ Piosenki: „Vegetable Song”(The Singing Walrus)

2 dzień (Tuesday)  

Topic: Going Shopping

Idziemy na zakupy

powtórzenie nazw poznanych warzyw

 stosowanie zwrotów dotyczących zakupów: w warzywniaku

poznanie zwodu sprzedawcy

Vocabulary Słownictwo: vegetables- warzywa, greengrocer's- warzywniak, to buy-
kupić, to sell-sprzedać, to find-  znaleźć, to pay-  zapłacić, to ask-  zapytać,   bean –
fasola, beet/beetroot  –  burak, broccoli  –  brokuł,cabbage  –  kapusta,  carrot  –
marchew, cauliflower  – kalafior, celery  –seler,chive  –  szczypior, corn/maize  –
kukurydza,cucumber – ogórek,dill –koper, eggplant – bakłażan, ,leek – por,lettuce –
sałata, onion – cebula, parsley – pietruszka, peas –groch,pepper – papryka, potatoes
–  ziemniaki,radish  –  rzodkiewka, spinach  –  szpinak,tomato  –  pomidor, turnip  –
rzepa, zucchini – cukinia 

Phrases/  Zwroty:  Excuse  me.  I'd  like  to  buy  some  potatoes.-  Przepraszam,
chciałbym kupić ziemniaki. Of course.- Oczywiście.; Are there any onions?- Czy jest
cebula?Here you are!- Bardzo proszę!; Are these tomatoes fresh?- Czy te pomidory
są świeże? Yes, they’ve just arrived.- Tak, dopiero co je dostarczono.

Songs & Rhymes/Piosenki i rymowanki: „What Do You Want To Eat?” Song for
Kids | Food Song | Learn English Kids

              3 dzień (Wednesday)

Topic:       Healthy Diet  

Zdrowe Odżywianie

wypowiadanie się na temat ulubionych warzyw i owoców

wyrażanie opinii  i upodobań

rozmawianie o zasadach zdrowego odżywiania

zapoznanie się z pojęciem piramidy żywieniowej

Vocabulary/Słownictwo: healthy-  zdrowe,  diet- dieta, fit-  w  dobrej  formie,
exercises-  ćwiczenia,  eat-  jeść,  drink-  pić,  healthy-  zdrowe,  unhealthy-
niezdrowe,food  pyramid-  piramida  żywienia, junk  food- „śmieciowe”  jedzenie,
obedient-  otyły,  sporty/athletic-  wysportowany,  favorite- ulubione,  vitamins-
witaminy,  to  grow- rosnąć, cooked- gotowane,  fried- smażone, sweets-  słodycze,
diary- nabiał, meat- mięso, vegetarian- wegetarianin, nutrients- składniki odżywcze,
breads  and  cereals-  pieczywo  i  owsianka,  protein  and  healthy  fats-  proteiny  i
zdrowe tłuszcze, unhealthy fats and sugars- niezdrowe tłuszcze i cukry 

Phrases/ Zwroty:What should we eat to stay healthy?- Co powinniśmy jeść, aby
być zdrowym?We should eat more fruit and vegetables.- Powinniśmy jeść więcej
warzyw i owoców.; These products contain unhealthy fats and sugars.- Te produkty



zawierają niezdrowe tłuszcze I cukry ; This is my healthy breakfast. - To jest moje
zdrowe śniadanie. I eat(cereal). I drink (juice).- Jem owsiankę. Piję sok. 

Songs & Rhymes/Piosenki i rymowanki:   „A Healthy Meal |  Healthy Eating”
Song | Healthy Habits | Pinkfong Songs for Children 

4 dzień (Thursday) 

Topic:  NATIONAL   EDUCATION DAY  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

przygotowanie i udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej

Aktywność społeczna: 

wspólny wytęp integrujący grupę 

Aktywność językowa: 

śpiewanie piosenek w języku angielskim:„Teacher Song” oraz „The Wheels On The Bus” 

Aktywność ruchowa:

rozwijanie swoich koordynacji ruchowej, poczucia rytmu i umiejętności tanecznych poprzez
udział w w występie

5 dzień (Friday) 

Topic:  “The Happiest Carrot Day”

“Dzień Uśmiechniętej Marchewki”

udział w obchodach Dnia Uśmiechniętej Marchewki:

- przebieramy się w kostiumy z motywem marchewkowym i opisujemy nasze stroje 
- bierzemy udział w grach i zabawach
- przypominamy sobie nazwy warzyw

- śpiewamy piosenki o warzywach w języku angielskim
- finał konkursu:  Najsympatyczniejszy Marchewkowy Stworek


