
ROZKŁAD MATERIAŁU – 5-6-LATKI

MIESIĄC TEMAT WPROWADZANE SŁOWNICTWO PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA REALIZOWANY MATERIAŁ

W
RZ

ES
IE

Ń

- “I Am”

- “Let’s Go to England”

- “Ant”

- “Happy and Sad”

I am, stand up, sit down

Car,  bike,  plane,  balloon,
boat,  bus,  up,  down,  sky,
water, land

Ant, big, little

Happy, sad, face, mouth

Hello, I am..(Emilka)

How can we get to England? Great!

Look at.., Very good!

Look at.., Very good!

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  ramką  1  i  2;  Karta  pracy  z  siedzącymi
i  stojącymi  dziećmi;  Piosenka  “Sit  down,
Stand up”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  rysunkami  środków  transportu;
przedstawiająca  krajobraz;  z  niedo-
kończonym  rysukniem  autobusu;  Piosenka
“What Is It?”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z mrówką; z różnymi mrówkami.

English with Little Ant - Karta pracy szablon
twarzy  bez  ust;  ze  smutnymi
i  wesołymi  buziami;  Piosenka  “If  You’re
Happy and You Know It”.
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PA
ŹD

ZI
ER

N
IK

- “Cherry Tree”

- “Toys”

- “Shapes”

- “Weather”

Tree, banana, apple, pear, 
cherry

Hair, doll, teddy bear, ball, 
car

Blocks, house, circle, 
traingle, square

Weather, sunny, cloudy, 
rainy

What can you see? It looks great!

Can you do this? The doll is beautiful!

The house looks wonderful

What’s the weather like? Ready!

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  drzewem;  z  bananami  i  jabłkami,
gruszkami i wiśniami; Piosenka “I like”.

English with Little Ant - Karta pracy z lalką
bez  włosów;  z  serduszkiem;  Piosenka
“I Love My Toys”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  punktami  do  połączenia;  Piosenka  “The
Shapes”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy  ze
słońcem i chmurką; z misiem w deszczową
pogodę; Piosenka “Umbrella”.
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LI
ST

O
PA

D

- “Hot and cold”

- “I am hungry”

- “Dog”

- “Long and short”

Hot, cold, ice-cream, tea

Hungry,  monster,  banana,
apple,  cherry,  pear,  ice-
-cream, cake

Dog, ear, nose, eye, mouth

Long, short, caterpillar, dog,
cat, sheep

I like it! Yummy, yummy!

I will show you..; Great job!

I like it very much!

Do you know..? What colour are..?

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  rysunkiem  lodowego  rożka;  z  gałkami
lodów; Piosenka “Hot and cold”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z głodnym potworkiem; z niedokończonym
potworkiem; Piosenka “Monster, Monster”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy  pre-
zentująca  nos,  oczy,  uszy,  i  pyszczek  psa;
z ludzkimi twarzami; Piosenka “Happy Little
Dog”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  gąsienicą;  ze  zwierzątkami,  kształtami
i owocami; Piosenka “Short Caterpillar”.
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G
RU

D
ZI

EŃ

- “Day and night”

- “Snowman”

- “Blue Sky”

Day, night, sun, moon, teddy
bear, blanket, jump, sleep

Snowman,  winter,  snowy,
hat, carrot

Sky, cloud, blue

Look  at..Very  well!  The  teddy  bear  is
ready!

Look  what  I  have..What’s  the  weather
like?

Ready? Bravo!

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy  ze
śpiącym  misiem;  z  plątaninką;  Piosenka
“Sleepy Bear”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
przedstawiająca  obrys  bałwanka;
z  elementami  bałwanka;  z  misiami;
Piosenka “Snowman”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  chmurkami;  niebem  i  wodą;  Piosenka
“One Little Cloud”.
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ST
YC

ZE
Ń

  
   

 

- “House”

- “My family”

- “Sheep”

- “Five fingers”

House, window, door, roof

Mummy,  daddy,  sister,
brother

White,  black,  soft,  master,
dame, boy, bag

Hand, fingers, fish, swim

It looks really nice!

I have/don’t have a sister.

Look at..Very good!

The fish is ready!

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  elementami  domku;  z  kwadratem;
z  kilkoma  domkami;  Piosenka  “This  Is
a House”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  głowami  postaci;  z  sylwetkami  postaci;
przedstawiająca  rodzinę  i  cienie  postaci;
z postacią mamy; Piosenka “My family”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  owieczką;  z  workiem,  z  plątaninką;  ze
ścieżką; Piosenka “Baa, Baa, Black Sheep”.

English with Little Ant - Karta pracy z rybką;
ze  zwierzętami;  z  ośmioma  rybkami;
Piosenka “Like a Fish”.
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LU

TY

- “On the farm”

- “Pizza”

- “Clothes”

- “In the Zoo”

Farm, pig, horse, sheep, 
duck, cow, rooster

Pizza, cheese, ham, tomato

Bear, hat, coat, boots, 
suitcase, put on, take off

Crocodile, lion, snake, 
giraffe, parrot, zebra

Look once again; The rooster is beautiful!

Yummy, yummy! The pizza is redy!

Paddington is ready! I think he is 
fantastic!

I will show you how to do it

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  kogutem  (bez  ogona);  ze  zwierzątkami
i  ich  ogonami;  Wierszyk  “On  the  Farm”;
Piosenka “Farm Animals”.

English with Little Ant - Karta pracy z pizzą
(bez  dodatków);  pizzą;  pizzą  i  kształtami;
Piosenka “Pizza”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy  Miś
Paddington;  ubrania  Misia;  Piosenka
“Clothes”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  krokodylem;  z  czteroma  ukrytymi
zwierzątkami;  z  małpką;  Piosenka  “In  the
Zoo”.

                                                                                                                                                                                                                                                                               6



ROZKŁAD MATERIAŁU – 5-6-LATKI

MIESIĄC TEMAT WPROWADZANE SŁOWNICTWO PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA REALIZOWANY MATERIAŁ

M
AR

ZE
C

- „Green snake”

- „Who can swim?”

- „Clean and dirty”

- „Let’s go shopping”

Snake, monkey, elephant, 
frog, head

Swim, walk, jump, climb, run

Pig, clean, dirty, mud

Apple, pear, cherry, banana, 
tomato, carrot, potato, 
lemon, onion bag

I like it!

Plase, stand up

What about going to England?

Look what I have..

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  głowami  zwierzątek;  ze  zwierzętami  do
liczenia; z zoo; nagrania dźwięków.

English with Little Ant - Karta pracy z żabą;
ze zwierzętami i dziećmi; z wodą i drzewem.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy  ze
świnką; z brudnymi i czystymi zwierzątkami;
ze  zwierzątkami  na  łące;  Piosenka  “Clean
and dirty”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  owocami  i  warzywami;  z  kocykiem
i owocami; z torebką; Wierszyk “What Can
You See?”.
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KW
IE

CI
EŃ

- “On and under”

- “Ten fingers”

- “In and out”

On, under, room, table, chair,
carpet, lamp

Hand, fingers, bird, wings, 
fly, up, down, fast, slowly

House, kitchen, bedroom, 
bathroom, bed, cook, sleep, 
wash, in, out

Your room is nice!

Very well!

What do you think? It is a good idea!

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy,  ze
stołem,  krzesłem,  dywanem  i  lampą,
Piosenka “My Chair”.

English with Little Ant - Karta pracy z głową
ptaka;  ze  zwierzętami  do  policzenia;
z mrówkami; ze zwierzętami.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z łóżkiem i małką; z meblami; z labiryntem;
Piosenka “Monkey”.
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M
A

J

- “Yellow sun”

- “Two Feet”

- “Crown”

Yellow, blue, green, red, 
orange, purple, sun

Eyes, nose, mouth, ears, 
hand, foot, feet, socks

Crown, queen, king, princess,
prince

Are you ready?

The socks are ready!

Look at..I like it!

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  kołem;  z  zabawkami;  z  promyczkami
słońca; Wierszyk-zagadka “Can You Guess?”;
Piosenka “Let’s Go to the Sun”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy  ze
skarpetkami; z konturem skarpety.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z koroną; z przeciwieństwami; Piosenka “I’m
the Queen”.
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CZ
ER

W
IE

C - “Girl and boy”

- “Red bus”

Girl, boy, trousers, t-shirt, 
skirt, shoes, jumper, coat, 
scarf, socks

Red, car, bike, plane, balloon,
boat, bus, queen, monster, 
ant, sheep, crocodile, 
monkey, teddy bear, pig

It is very nice!

Hello! Bye-bye! 

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  ubrankami;  z  postacią;  z  kształtami;
z parami; Piosenka “There It Is”.

English  with  Little  Ant  -  Karta  pracy
z  angielskim  autobusem;  z  potworkiem,
mrówką,  krokodylem,  misiem,  świnką,
małpą,  królową  i  królem;  Piosenka  “The
Wheels on the Bus.

* Plan  przygotowany w oparciu  o  materiały z  książki  “English  with  Little  Ant.  Język  agielski  dla  przedszkolaków –  pierwszy rok  nauki”  Katarzyny
Janiszewskiej-Gold wyd. CEBP 24.12 Sp. z o.o.
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