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MISJA
Misją
Zespołu
Językowego
jest
inspirowanie
i wspieranie uczniów w rozwijaniu ich talentów
językowych.

WIZJA
W oparciu o zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
pragniemy stworzyć uczniom warunki do pogłębiania
wiedzy i umiejętności językowych poprzez efektywne
metody nauki języków obcych. W tym celu chcemy
połączyć doświadczenie naszych nauczycieli i lektorów –
native
speakers
z
nowoczesnymi
narzędziami
multimedialnymi oraz wiedzą z zakresu metod uczenia
się i motywacji.

WARTOŚCI
Atmosferę miłości, jedności i pokoju budują Uczniowie,
Nauczyciele i Rodzice w oparciu o zasady Ewangelii.
Zespół Szkół Katolickich tworzy własną tożsamość,
a nasza codzienna praca opiera się na określonym
systemie wartości katolickich.
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1. Cel główny ramowych lekcji języka angielskiego:


realizacja podstawy programowej

2. Cele zajęć dodatkowych z języka angielskiego:
 rozbudzenie ciekawości językowej wśród uczniów poprzez lekcje
kulturowe
 wprowadzenie dodatkowego słownictwa w oparciu o tematykę
zajęć


uczenie poprzez zabawy i gry językowe

 uczenie poprzez wykorzystanie narzędzi multimedialny (learning
apps, kahoot, e panel)
 rozwijanie umiejętności pracy w grupie poprzez wspólne projekty
tematyczne
 doskonalenie talentów uczniów poprzez prace indywidualne,
w grupach lub w parach
 utrwalanie bieżących wiadomości
 dodatkowe

powtórzenia

wiadomości

i

umiejętności

przed

sprawdzianem
 przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

3. Pomoce dydaktyczne:
 Flash - karty
 tablica interaktywna
 platforma learning apps
 platforma kahoot
 gry i zabawy w oparciu o wycinanki, rozsypywanki, krzyżówki, gry
planszowe itp.
 gry i zabawy z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych przez
uczniów materiałów
 karty pracy
 video BBC
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4. Zasady przeniesienia ucznia do innej grupy językowej.
1. Uczeń przydzielony jest do określonej grupy językowej na podstawie testu
kompetencji.

Wyróżniamy

trzy

rodzaje

grup

ze

względu

na

stopień

zaawansowania wiadomości i umiejętności uczniów.
2. Rodzic/ Opiekun ma prawo do przeniesienia dziecka:
a) do grupy o niższym stopniu trudności na podstawie uzasadnionych powodów
np. dłuższa nieobecność dziecka (powyżej 1 miesiąca), wynikająca z choroby.
b) do grupy o wyższym stopniu trudności na podstawie certyfikatu/świadectwa
ukończenia kursu językowego potwierdzającego wyższe umiejętności i wiedzę
dziecka. Weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia odbędzie się w obecności
rodzica/opiekuna poprzez rozmowę kwalifikacyjną oraz test pisemny.
3. Nauczyciel ma prawo do przeniesienia ucznia do grupy o niższym lub wyższym
stopniu trudności na podstawie obiektywnej obserwacji ucznia, jego osiągnięć
i wyników w nauce na lekcjach i zajęciach dodatkowych oraz indywidualnej
rozmowy z uczniem.
4. Procedura przeniesienia ucznia do innej grupy językowej na wniosek
Rodzica/Opiekuna:
 Rozmowa indywidualna Rodzica/Opiekuna z nauczycielem uczącym
 Wnikliwa analiza sytuacji i umiejętności ucznia wykonana przez
nauczyciela uczącego ucznia
 Konsultacja nauczyciela uczącego ze zespołem nauczycieli języków obcych.
 Decyzja
5. Proces przeniesienia ucznia do innej grupy językowej jest możliwy tylko
w wyjątkowych przypadkach, podyktowanych kompetencjami językowymi
ucznia. Decyzję taką podejmuje nauczyciel uczący po konsultacji z zespołem
nauczycieli języków obcych.
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5. Tematyka zajęć dodatkowych z języka angielskiego:
Poniższe tematy są tylko propozycją zajęć wyróżnioną dla uczniów na
każdym etapie klasy od I do VIII. Nauczyciel ma prawo dobierać tematy
zajęć z poniższej listy bez względu na podział klasowy, tylko w zależności
od możliwości, kompetencji i zainteresowań uczniów w poszczególnych
grupach.
Klasy I – III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Przyjaciele
Rodzina
Szkoła
Zabawki
Zwierzęta (domowe, dzikie)
Części ciała
Pogoda
Pory roku, miesiące, dni tygodnia
Jedzenie
Dom
Pomieszczenia w domu
Ubrania
Sklepy
Wolny czas
Sport
Emocje
U lekarza
Dzień św. Patryka
Wielkanoc
Boże Narodzenie
Kraje anglojęzyczne
Nowy Rok
Walentynki

Klasy IV – VIII
1.
2.
3.
4.

Welcome back – greetings from holidays – a postcard. Witaj z powrotem!
Pozdrowienia z wakacji – pocztówka.
Family – extra activity. Słownictwo związane z rodziną – dodatkowe ćwiczenie.
Possesive adjectives – langauge games. Group work. Przymiotniki dzierżawcze –
gra językowa w grupach.
Countries and nationalities – pair work. Kraje i narodowości – praca w parach.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

To be affirmative and negative – jigsaw. Czasownik to be w twierdzeniu i
przeczeniu – rozsypywanka.
Culture stop – what is it the UK? Przystanek kultura – co to jest the UK?
Kahoot – grammar games. Kahoot – gry gramatyczne.
Clothes – extra activity. Słownictwo związane z ubraniami – dodatkowe
ćwiczenie.
Culture stop - Thanksgiving day. Przystanek kultura – Święto Dziękczynienia,
This/that/these/those – extra activity. To/tamto/te/tamte – dodatkowe
ćwiczenie.
Questionnaire – group work. Ankieta – praca w grupach.
To be questions and short answers – pair work. Czasownik to be w pytaniach i
krótkich odpowiedziach – praca w parach.
Poland is cool – pair project. Part 1. Polska jest super – projekt w parach. Część 1.
Poland is cool – pair project. Part 2. Polska jest super – projekt w parach. Część 2.
In the house – extra activity. Słownictwo związane z domem – dodatkowe
ćwiczenie.
There is/ are – extra activity. Tam jest w liczbie poj. i mng. - dodatkowe
ćwiczenie.
Cultural stop - St. Andrew’s Day. Przystanek kultura - dzień Świętego Andrzeja.
Prepositions of place – group work. Przyimki miejsca- praca w grupach.
Kahoot – grammar games. Kahoot – gry gramatyczne.
Hauses in the UK. Rodzaje domów w UK – dodatkowe słownictwo.
Face and hair – extra acitivity. Słownictwo związane z twarzą i włosami –
dodatkowe ćwiczenie.
Have got – extra acitivity. Czasownik wyrażający posiadanie – dodatkowe
ćwiczenie.
Christmas movie in English. Part 1. Anglojęzyczny film świąteczny. Część 1.
Christmas movie in English. Part 2. Anglojęzyczny film świąteczny. Część 2.
Merry Christmas - vocab and work in group. Wesołych Świąt – słownictwo i
praca w grupach.
Action verbs – extra activity. Czasowniki dynamiczne – dodatkowe ćwiczenie.
Make, play, ride – group work. Robić/grać/jeździć – praca w grupach.
Learning apps – grammar games. Learning apps – gry gramatyczne.
Can – questions and short answers. Pair work. Czasownik wyrażajacy
umiejętność –pytania i krótkie odpowiedzi. Praca w parach.
Daily activities – a crossword. Czynności dnia codziennego – krzyżówka.
Describing my day. Opisywanie mojego dnia.
Present Simple affirmative – extra activity. Present Simple w twierdzeniu –
dodatkowe ćwiczenia.
St Valentines Day – vocab. Dzień Świętego Walentego – słownictwo.
Learning apps – grammar games. Learning apps – gry gramatyczne.
Topic cards – parts the day and activities. Group work. Karty tematyczne – pory
dnia i czynności.
Animals – extra acitivity. Słownictwo związane ze zwierzętami– dodatkowe
ćwiczenie.
6

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Present Simple negative and question – extra activity. Present Simple w
przeczeniu i pytaniu – dodatkowe ćwiczenie.
Culture stop - St Patrik’s Day. Dzień Świętego Patryka. Przystanek kultura –
Dzień Świętego Patryka.
Kahoot – games and fun. Kahoot – gry i zabawy.
One ticket please – pair work. Kupujemy bilet do kina – dialogi w parach.
My pet – a project. Part 1. Moje zwierze domowe. – projekt. Część 1.
My pet – a project. Part 2. Moje zwierze domowe. – projekt. Część 2.
Sport – bingo. Słownictwo związane ze sportem – bingo.
Do/go/play – flashcards - pair work. Robić/iść/grać – flashkarty – praca w
parach.
Cultural stop – St George’s Day. Dzień Świętego Jerzego. Przystanek kultura –
Dzień Świętego Andrzeja.
Easter lesson. Lekcja Wielkanocna.
What’s the weather – creating flashcards. Pair work. Jaka jest pogoda –
tworzymy flashkarty. Praca w parach.
What’s the weather – games and fun. Jaka jest pogoda – gry i zabawy.
Creating own exercises for friends. Exchange. Tworzymy własne zadanie dla
kolegów. Wymiana.
Let’s draw a word! A group game. outsider. Narysujmy słówko! Gra w grupie na
dworze.
Welcome back – greetings from holidays – vocab and a class game. Witaj z
powrotem! Pozdrowienia z wakacji – słownictwo i gra klasowa.
School items– extra activity. Słownictwo związane ze szkolnymi rzeczami –
dodatkowe ćwiczenie.
Present Simple – extra activity. Present Simple - dodatkowe ćwiczenie.
Collocations with do and play – kolokacje ze słówkami robić i grać. Group work.
Praca w parach.
Food and drink– extra activity. Słownictwo związane z jedzeniem i piciem –
dodatkowe ćwiczenie.
Culture stop - Thanksgiving day. Przystanek kultura – Święto Dziękczynienia,
Countable and uncountable nouns- extra activity. Rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne - dodatkowe ćwiczenie.
Questionnaire – group work. Ankieta – praca w grupach.
How much… / how many… – a pair work. Ile…? Praca w parach.
Space and the USA– pair project. Kosmos i Stany Zjednoczone. Projekt w parach.
Część 1.
Space and the USA– pair project. Kosmos i Stany Zjednoczone. Projekt w parach.
Część 2.
Technology– extra activity. Słownictwo związane z technologią– dodatkowe
ćwiczenie.
Present Continuous – extra activity. Present Continuous - dodatkowe ćwiczenie.
Cultural stop - St. Andrew’s Day. Przystanek kultura - dzień Świętego Andrzeja.
A lesson with a song – lekcja z piosenką.
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Learning apps– grammar games. Learning apps– gry gramatyczne.
A journey around the UK . Podróż dookoła Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii. Lekcja kulturowa.
Geographical features – extra acitivity. Słownictwo związane z nazwami
geograficznymi – dodatkowe ćwiczenie.
Adjectives– extra acitivity. Stopniowanie przymiotników– dodatkowe ćwiczenie.
Christmas movie in English. Part 1. Anglojęzyczny film świąteczny. Część 1.
Christmas movie in English. Part 2. Anglojęzyczny film świąteczny. Część 2.
Merry Christmas - vocab and work in group. Wesołych Świąt – słownictwo i
praca w grupach.
Places in town– extra activity. Miejsca w mieście– dodatkowe ćwiczenie.
Prepositions of place. – group work. Przyimki miejsca – praca w grupach.
Past Simple: to be – extra activity. Czasownik być w przeszłości – dodatkowe
ćwiczenie.
Jobs – a crossword. Zawody– krzyżówka.
Past Simple irregular verbs – pair work - jogsaw. Czasowniki nieregularne w
czasie przeszłym – praca w parach – układanka.
Past Simple affirmative – extra activity. Past Simple w twierdzeniu – dodatkowe
ćwiczenia.
St Valentines Day – vocab. Dzień Świętego Walentego – słownictwo.
Learning apps – grammar games. Learning apps – gry gramatyczne.
Topic cards. Group work. Karty tematyczne. .Praca w grupach.
Transport– extra acitivity. Słownictwo związane z transportem– dodatkowe
ćwiczenie.
Past Simple negative and question – extra activity. Past Simple w przeczeniu i
pytaniu – dodatkowe ćwiczenie.
Culture stop - St Patrik’s Day. Dzień Świętego Patryka. Przystanek kultura –
Dzień Świętego Patryka.
Kahoot – games and fun. Kahoot – gry i zabawy.
Travel equipment – vocab game. Sprzęt podróżny – gra leksykalna.
Transport in London a project. Part 1. Transport w Londynie– projekt. Część 1.
Transport in London – a project. Part 2. Transport w Londynie– projekt. Część 2.
A lesson with a song – lekcja z piosenką.
Be going to – extra activity. Wyrażanie zamierzeń – dodatkowe ćwiczenie.
Cultural stop – St George’s Day. Dzień Świętego Jerzego. Przystanek kultura –
Dzień Świętego Andrzeja.
Easter lesson. Lekcja Wielkanocna.
Let’s draw a word! A group game. outsider. Narysujmy słówko! Gra w grupie na
dworze.
Watching and English version of a movie. Part 1. Oglądanie anglojęzycznego
filmu. Część 1.
Watching and English version of a movie. Part 2. Oglądanie anglojęzycznego
filmu. Część 2.
„Hello – it’s me!”. Prezentacja.
„My room” – mój pokój. Prezentacja pomieszczenia (makieta, plakat).
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98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Present Simple affirmative - gry i puzzle gramatyczne. Układanie zdań z
rozsypanki. Dodatkowe ćwiczenia.
Present Simple: adverbs of frequency – przysłówki częstotliwości w zdaniach –
puzzle gramatyczne. Dodatkowe ćwiczenia.
Present Simple negative - gry i puzzle gramatyczne. Układanie zdań z
rozsypanki. Dodatkowe ćwiczenia.
Present Simple questions and short answers - gry i puzzle gramatyczne.
Układanie zdań z rozsypanki. Dodatkowe ćwiczenia.
Present Simple - powtórka wiadomości - gry gramatyczne - Kahoot.
Spelling game – zabawa w literowanie słów. Quiz.
Places in a school – miejsca w szkole. Bingo.
School uniforms in the UK – mundurki szkole w Anglii. Praca z tekstem.
Our ideal school uniform – idealny mundurek – prezentacja projektu.
My day – opis dania. Prezentacje.
Food – jedzenie. Gry i zabawy językowe – klambury.
Countable and uncountable nouns – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
Zdania twierdzące. Dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.
Countable and uncountable nouns – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
Pytania. Dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.
Countable and uncountable nouns – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
Przeczenia. Dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.
Revision - Countable and uncountable nouns – rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne - powtórka. Dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.
How many? How much? – dodatkowe ćwiczenia.
Ordering food – roleplay. Zamawianie jedzenia – odgrywanie ról.
My daily menu – menu dnia. Prezentacja.
November Holidays – Praca z tekstem.
Technology - technologia. Gry i zabawy językowe.
Present Continuous affirmative - gry i puzzle gramatyczne. Układanie zdań z
rozsypanki. Dodatkowe ćwiczenia.
Present Continuous negative - gry i puzzle gramatyczne. Układanie zdań z
rozsypanki. Dodatkowe ćwiczenia.
Present Continuous questions and short answers - gry i puzzle gramatyczne.
Układanie zdań z rozsypanki. Dodatkowe ćwiczenia.
Present Continuous - powtórka wiadomości - gry gramatyczne - Kahoot.
Present Continuous – opis obrazka. Prezentacja.
Geographical features – elementy krajobrazu. Gry i zabawy językowe.
Comparative adjectives – stopień wyższy przymiotników. Dodatkowe ćwiczenia
gramatyczne.
Comparative adjectives – stopień wyższy przymiotników. Interaktywny quiz
gramatyczny - Kahoot.
Adjectives – przymiotniki. Gry i zabawy językowe.
Superlative adjectives – stopień najwyższy przymiotników. Dodatkowe
ćwiczenia gramatyczne.

9

128. Superlative adjectives – stopień najwyższy przymiotników. Interaktywny quiz
gramatyczny - Kahoot.
129. Comparative and Superlative adjectives – revision. Powtórki gramatyczne:
stopniowanie przymiotników. Ćwiczenia gramatyczne. Kahoot.
130. Christmas card – projekt kartki świątecznej.
131. Christmas tradition – tradycje Bożonarodzeniowe.
132. Christmas caroling – nauka piosenki świątecznej.
133. Christmas quizes and games – świąteczne quizy i gry.
134. Places in town and prepositions of place – miejsca w mieście i przyimki miejsca.
Dodatkowe ćwiczenia.
135. Past Simple affirmative - gry i puzzle gramatyczne. Układanie zdań z rozsypanki.
Dodatkowe ćwiczenia.
136. Past Simple negative - gry i puzzle gramatyczne. Układanie zdań z rozsypanki.
Dodatkowe ćwiczenia.
137. Past Simple questions and short answers - gry i puzzle gramatyczne. Układanie
zdań z rozsypanki. Dodatkowe ćwiczenia.
138. Past Simple - powtórka wiadomości - gry gramatyczne - Kahoot.
139. A journey around the UK – praca z tekstem.
140. Jobs – games and quizes. Zawody - gry i zabawy językowe.
141. Past Simple – czasowniki regularne. Dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.
142. Past Simple – czasowniki regularne. Interaktywny quiz gramatyczny – Kahoot.
143. Spring time . Wiosna – praca z tekstem.
144. Eastern - Wielkanocne gry i quizy.
145. Eastern – praca z tekstem.
146. Transport – vocabulary quiz. Środki transportu – zabawy i gry językowe.
147. Past Simple – czasowniki nieregularne. Dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.
148. Past Simple – czasowniki nieregularne. Interaktywny quiz gramatyczny –
Kahoot.
149. Transport in London – praca z tekstem.
150. Events – wydarzenia. Gry i zabawy językowe.
151. Ordinal numbers – liczebniki porządkowe. Quiz.
152. To be going to – dodatkowe ćwiczenia gramatyczne.
153. Czasy teraźniejsze i przeszłe – powtórki gramatyczne.
154. Extra revision - dodatkowa powtórka.
155. Kahoot – interaktywny quiz językowy
156. Summer time – praca z tekstem.
157. Organise a local summer trip . Letnia wyprawa – projekt.
158. Słownictwo utrwalenie i rozszerzenie z zakresu :
159. Media
160. W mieście
161. Narodowości
162. Urządzenia domowe
163. Astronomia
164. Archeologia
165. W mieście
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166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

Wydarzenia
Ciało
Choroby
Ubrania
Uczucia i emocje
Pogoda
Środowisko
Zwyczaje

174. House appliances– extra activity. Sprzęt domowy - dodatkowe ćwiczenie.
175. Culture stop - Thanksgiving day. Przystanek kultura – Święta Dziękczynienia.
176. Survivor episode 2 – listening skills practice. Part 1. Rozbitek odcinek 2.
Ćwiczenie umiejętności słuchania. Część 1.
177. Survivor episode 2 – listening skills practice. Part 2. Rozbitek odcinek 2.
Ćwiczenie umiejętności słuchania. Część 2.
178. Student’s presentation. Prezentacja ucznia.
179. The Solar System – group project. Part 1.Układ Słoneczny – projekt w grupach.
Część 1.
180. The Solar System – group project. Part 2. .Układ Słoneczny – projekt w grupach.
Część 2.
181. Survivor episode 3 – listening skills practice. Part 1. Rozbitek odcinek 3.
Ćwiczenie umiejętności słuchania. Część 1.
182. Survivor episode 3 – listening skills practice. Part 2. Rozbitek odcinek 3.
Ćwiczenie umiejętności słuchania. Część 2.
183. Clothes – extra activity. Ubrania - dodatkowe ćwiczenie.
184. Past Continuous - jigsaw– group work. Past Continuous – układanka – praca w
grupach.
185. Survivor episode 4 – listening skills practice. Part 1. Rozbitek odcinek 4.
Ćwiczenie umiejętności słuchania. Część 1.
186. Survivor episode 4 – listening skills practice. Part 2. Rozbitek odcinek 4.
Ćwiczenie umiejętności słuchania. Część 2.
187. Feelings and emotions – charades. Uczucia i emocje – kalambury.
188. Past Simple vs Past Continuous – extra activity. Porównania dwóch czasów
przeszłych – dodatkowe ćwiczenie.
189. Student’s presentation. Prezentacja ucznia.
190. St Valentines Day – vocab. Dzień Świętego Walentego – słownictwo.
191. Survivor episode 5 – listening skills practice. Part 1. Rozbitek odcinek 5.
Ćwiczenie umiejętności słuchania. Część 1.
192. Survivor episode 5 – listening skills practice. Part 2. Rozbitek odcinek 5.
Ćwiczenie umiejętności słuchania. Część 2.
193. Describing food – a group fun. Opisywanie jedzenia – zabawa w grupie.
194. Future Simple –jigsaw – pair work. Future Simple – układanka – praca w parach.
195. Culture stop - St Patrik’s Day. Dzień Świętego Patryka. Przystanek kultura –
Dzień Świętego Patryka.
196. Student’s presentation. Prezentacja ucznia.
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197. Survivor episode 6 – listening skills practice. Part 1. Rozbitek odcinek 6.
Ćwiczenie umiejętności słuchania. Część 1.
198. Survivor episode 6 – listening skills practice. Part 2. Rozbitek odcinek 6.
Ćwiczenie umiejętności słuchania. Część 2.
199. Jewellery and accessories – topic cards. Biżuteria i akcesoria – karty tematyczne.
200. To be going to –extra activity. To be going to – dodatkowe ćwiczenie.
201. Easter lesson. Lekcja Wielkanocna.
202. Summary of Survivor - creating exercises for a friend. Part 1. Podsumowanie
Rozbitka – tworzenie zadań dla kolegi.
203. Quess what it is – a group work. Zgadnij co to jest – praca w grupach..
204. Present Perfect Simple – extra activity. Present Perfect Simple – dodatkowe
ćwiczenia.
205. Summary of Survivor - creating exercises for a friend. Part 2 Exchange.
Podsumowanie Rozbitka – tworzenie zadań dla kolegi. Część 2. Wymiana.
206. Let’s draw a crossword – lesson outside. Narysujmy krzyżówkę – lekcja na
dworze.
207. BBC video – How many fish? Part 1.Video BBC –Ile ryb ? Część 1.
208. BBC video – How many fish? Part 2. Video BBC – Ile ryb ? Część 2.
209. A class survey – find someone who… Klasowa ankieta – znajdź kogoś kto…
210. Clothes and apperance – a crossword. Ubrania i wygląd - krzyżówka.
211. Present Continuous - English in translations. Present Continuous - angielski w
tłumaczeniach.
212. Usually and today. Present Simple vs Present Continuous. Group work. Zwykle i
dziś. Porównanie 2 czasów teraźniejszych. Praca w grupach.
213. The right response. Situation cards. Pair work. Odpowiednia odpowiedź. Karty
sytuacyjne. Praca w parach.
214. Prepositions of place - domino. Przyimki miejsca – domino.
215. Animal puzzle –extra vocab activity. Zwierzęce puzzle – dodatkowe ćwiczenia
leksykalne.
216. To be in the past – English in translations. Czasownik to be w przeszłości angielski w tłumaczeniach.
217. Now way – flashcards . Past Simple - group work. Nie ma mowy - flashkarty. Past
Simple – praca w grupach.
218. An animal quzi – project. Group work. Quzi zwierzęcy – projekt.
219. Ask and complete – pair work. Zapytaj i uzupełnij – praca w parach.
220. Gadget puzzle –a crossword. Gadżety – krzyżówka.
221. 2.Past Simple irregular verbs – English in translations. Past Simple czasowniki
nieregularne - angielski w tłumaczeniach.
222. Merry Christmas - worksheet. Wesołych Świąt – karta pracy.
223. Do it carefully – flashcards. Pair work. Zrób to ostrożnie – flashkarty. Praca w
parach.
224. Rules and regulations– can/can’t/must/mustn’t/ have to/ don’t have to.
Worksheet. Zasady i przepisy - can/can’t/must/mustn’t/ have to/ don’t have to.
Karta pracy.
225. So and because. Group work. Więc i ponieważ. Praca w grupach.
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226. Body parts– word snake. Części ciała – wąż słowny.
227. Countable and uncountable nouns – English in translations. Rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne - angielski w tłumaczeniach.
228. Learning apps – grammar games. Learning apps – gry gramatyczne.
229. My advise is… Completing a dialogue. Moja rada to… Uzupełnianie dialogu.
230. A game thirty seconds. Grammar revision of units 4-6. Gra 30 sekund. Powtórka
gramatyki z rozdziałów 4-6.
231. Shopping list – extra vocab activity. Lista zakupów – dodatkowe zadanie
leksykalne.
232. Compare things – English in translations. Porównianie rzeczy - angielski w
tłumaczeniach.
233. Plans and arrangements – completing a dialogue. Plany i ustalenia –
uzupełnianie dialogu.
234. BBC video – where can you buy a town? Part 1. Video BBC – Gdzie możesz kupić
miasteczko? Część 1.
235. BBC video – where can you buy a town? Part 2. Video BBC – Gdzie możesz kupić
miasteczko? Część 2.
236. Breakfast eating habits – a project. Group work. Part 1. Zwyczaje żywieniowe –
projekt. Praca w parach. Część 1.
237. Breakfast eating habits – a project. Group work. Part 2. Zwyczaje żywieniowe –
projekt. Praca w parach. Część 1.
238. Will to talk about the future – English in translation. Will do mówienia o
przyszłości – angielski w tłumaczeniach.
239. Country information – vocab. Informacje na temat kraju – słownictwo.
240. Present Perfect Simple – English in translation. Present Perfect Simple - angielski
w tłumaczeniach.
241. What have you done? A survey. Co Ty zrobiłeś? Ankieta.
242. BBC video – Why do parrots talk? Part 1. Video BBC – Dlaczego papugi
rozmawiają? Część 1.
243. BBC video – Why do parrots talk? Part 2. Video BBC – Dlaczego papugi
rozmawiają? Część 2.
244. Which photo should I choose? Topic cards. Group work. Które zdjęcie powinnam
wybrać? Karty tematyczne. Praca w grupach.
245. What do I think about shopping? Class discussion. Co myślę o zakupach?
Dyskusja klasowa.
246. I feel afraid when…Emotions. Dodatkowe ćwiczenie na słownictwo dotyczącego
emocji.
247. Present Simple and Present Continuous – English in translations. Present Simple
i Present Continuous – angielski w tłumaczeniach.
248. BBC video – Would you cross a desert? Part 1.Video BBC – Praca na podstawie
materiału video. Część 1.
249. BBC video – Would you cross a desert? Part 2. Video BBC – Praca na podstawie
materiału video Część 2.
250. Exam stop – let’s prepare for an exam. Przystanek egzamin- przygotujmy się do
egzaminu.
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251. Exam stop– let’s prepare for an exam. Przystanek egzamin- przygotujmy się do
egzaminu.
252. Pollution and the environment – topic cards. Zanieczyszczenie i środowisko –
karty tematyczne.
253. Past Perfect and Past Simple - English in translations. Past Perfect and Past
Simple - angielski w tłumaczeniach.
254. Who do you think it is? Pair work. Kto to jest jak myślisz? Speaking. Praca w
parach. Mówienie.
255. Clothes, accessories and appearance. Describing and drawing - pair work.
Ubrania, akcesoria i wygląd. Opisywanie i rysowanie – praca w parach.
256. Present Perfect Continuous – English in translations. Present Perfect Continuous
- angielski w tłumaczeniach.
257. Cultural stop - St. Andrew’s Day – Dzień Świętego Andrzeja. Przystanek kultura –
Dzień Świętego Andrzeja.
258. The fashion show – writing. Dodatkowe ćwiczenie pisania tekstu
egzaminacyjnego.
259. A lesson with a song – lekcja na podstawie utworu anglojęzycznego.
260. Find your job – vocab game. Gra utrwalająca słownictwo dotyczące pracy.
261. My plans – grammar exercise. Moje plany – ćwiczenie gramatyczne.
262. Merry Christmas - video materiał. Wesołych Świąt – praca na podstawie
materiału video.
263. Conditionals – okresy warunkowe (0,I,II,III)
264. A lesson with a song – lekcja na podstawie utworu anglojęzycznego.
265. Health problems – vocab. Słownictwo związane z problemami zdrowotnymi.
266. Reported statements and questions – English in translations. Mowa zależna:
twierdzenia i pytania - angielski w tłumaczeniach.
267. Different form of communication – vocab. Różne formy komunikowania się –
słownictwo.
268. Predictions – grammar exercise. Przewidywania – zadanie gramatyczne.
269. BBC video – Why do languages change? Part 1. Video BBC – Video BBC –
Dlaczego języki się zmieniają? Część 1.
270. BBC video – Why do languages change? Part 2. Video BBC – Video BBC –
Dlaczego języki się zmieniają? Część 2.
271. How Polish of me – a group project. Part 1. Jaki ze mnie polak – projekt w
grupach. Część 1.
272. How Polish of me – a group project. Part 1. Jaki ze mnie polak – projekt w
grupach. Część 1.
273. Phrases with prepositions – dominoes. Wyrażenia z przyimkami – domino.
274. BBC video –Who is the queen of fashion? Part 1. Video BBC –Kto jest królową
mody? Część 1.
275. BBC video – Who is the queen of fashion?? Part 2. Video BBC – Kto jest królową
mody? Część 2.
276. Jak się uczyć, żeby się nauczyć?
277. Kultura krajów anglojęzycznych – Irlandia Północna.
278. Kultura krajów anglojęzycznych – Irlandia.
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279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.

Kultura krajów anglojęzycznych – Szkocja.
Kultura krajów anglojęzycznych – Walia.
Kultura krajów anglojęzycznych – Anglia.
Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języka obcego.
Wstęp do efektywnego zapamiętywania.
Fiszki i flash cards jako dźwignia pamięci.
Technika Słów Zastępczych (TSZ) czyli jak wspomóc naukę słówek.
Mapy myśli – metoda inteligentnego notowania, uczenia i zarządzania
informacją.

6. Tematyka zajęć dodatkowych z native speaker – konwersacje.
Klasa IV
1. Family and Friends – Rodzina i przyjaciele.
2. My favourite things – Moje ulubione rzeczy.
3. In the house – W domu.
4. About me – O mnie.
5. Things I can do – Co potrafię robić?
6. Vocabulary revision – powtórka słownictwa.
7. My Day – mój dzień.
8. Animals – zwierzęta.
9. I like that – lubię to.
10. Open topics of conversation – Otwarte tematy upodobań uczniów.
11. Watch film reward – Ogladanie nagrodzonego filmu.

Klasa V
1. Classmates – szkolni koledzy.
2. Fun with food – Zabawa z jedzeniem.
3. Technology – technologie informacyjne.
4. Big Word – Wielki świat.
5. Around Town – dookoła miasta.
6. Vocabulary revision – powtórka słownictwa.
7. Just the Job – po prostu praca.
8. Going places – Miejsc, które chciałbym zwiedzić.
9. Having fun – Dobra zabawa.
10. Open topics of conversation – Otwarte tematy upodobań uczniów.
11. Watch film reward – Ogladanie nagrodzonego filmu.

Klasa VI
1. Nationality/ Country of origin – Kraje i narodowości.
2. Asking for information – Zdobywanie informacji.
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3. Invitations – Zaproszenia.
4. Describing physical condition – Opis kondycji fizycznej.
5. Narrating events – Wydarzenia relacjonowane.
6. Vocabulary revision – powtórka słownictwa.
7. Talking about feelings and emotions – Rozmowa na temat uczuć i emocji.
8. Making offers and decisions – Składanie oferty i podejmowanie decyzji.
9. Talking about rules – Rozmowy na temat reguł.
10. People and things – Ludzie i przedmioty.
11. Open topics of conversation – Otwarte tematy upodobań uczniów.
12. Watch film reward – Ogladanie nagrodzonego filmu.

Klasa VII
1. That’s My Word – To mój świat.
2. Wild Nature – Dzika natura.
3. The taste test – Test smaku.
4. Curtains up – Kurtyna w górę!
5. The big match – Wielki mecz.
6. Vocabulary revision – powtórka słownictwa.
7. See the world – Poznać świat.
8. Getting to know you – Poznam Ciebie.
9. No time for crime – Nie ma mowy o popełnieniu przestępstwa.
10. Think outsider the box – Myślenie poza horyzonty.
11. Open topics of conversation – Otwarte tematy upodobań uczniów.
12. Watch film reward – Ogladanie nagrodzonego filmu.
Klasa VIII
1. Out of your Comfort Zone – poza Twoja przestrzenią komfortu.
2. What a waste! – Czym są odpady.
3. Style challenge – Wyzwanie stylistyczne.
4. Team work – Praca w zespole.
5. Light years awal – Odległe lata świetlne.
6. Vocabulary revision – powtórka słownictwa.
7. Take a deep breath! – Weź głęboki oddech!
8. A clear message – Jasne przesłanie.
9. Creative energy – Kreatywna energia.
10. Let’s get together – Spotkajmy się razem.
11. Open topics of conversation – Otwarte tematy upodobań uczniów.

Gimnazjum
1. Fashion Victims – Ofiary mody.
2. Invention – Wynalazek.
3. Great escapes – Wielkie ucieczki.
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4. Crossing cultures – Krzyżowanie kultur.
5. What next? Co dalej?
6. In and out of love – W miłości i poza miłością.
7. Vocabulary revision – powtórka słownictwa.
8. Our changing world – Nasz zmieniający się świat.
9. Express yourself – Wyraź siebie.
10. Against the odds – Wbrew sprzecznościom.
11. Wonderful World – Cudowny świat.
12. Open topics of conversation – Otwarte tematy upodobań uczniów.

Liceum Ogólnokształcące
1. Personality – Osobowość.
2. Invention – Wynalazek.
3. The Arts – Sztuka.
4. Living – Życie.
5. Christmas Role Play - Przedstawienie bożonarodzeniowe.
6. Vocabulary revision – powtórka słownictwa.
7. School – Szkoła.
8. Working life – Życie zawodowe.
9. Shopping – Zakupy.
10. Society – Społeczeństwo.
11. Open topics of conversation – Otwarte tematy upodobań uczniów.
12. Looks – Uroda.
13. Just do it! – Po prostu zrób to!
14. Going places – Miejsca, które chciałbym zobaczyć.
15. Eat out – Zjadać się.
16. One Word – Jeden świat.
17. Get well – Zdrowiej!
18. In the spotlight – W świetle reflektorów.
19. Good citizens – Dobrzy obywatele.

Opracowanie: Zespół Językowy
Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie
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