
Język angielski 

Październik 

Klasa II 

Wymagania na podstawie Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – język 
obcy oraz polecanego podręcznika „Hello Explorer 2”*, wyd. Nowa Era. Cele z podstawy programowej: 
rozumienie prostych środków językowych jego najbliższego otoczenia, opisywanie swojego pokoju, 
tworzenie bardzo krótkich wypowiedzi na temat czynności które lubi wykonywać, uczestniczenie w 
rozmowie na temat zainteresowań swoich i innych ludzi,  opisywanie położenie przedmiotów dookoła 
siebie. 

Październik 

Opisywanie swojego pokoju, rozmowa na temat ulubionych czynności i zainteresowań, rozmowa na temat 
co dziecko potrafi zrobić, zadawanie pytań o umiejętności swoje i innych. Podawanie położenia innych 
przedmiotów. 

 
 

Zakres materiału 

Propozycje realizacji oprócz podręcznika – uwaga: na tym 
poziomie nauczania lekcje bez podręcznika będą trudne do 
przeprowadzenia, sugeruję zakupić podręcznik i ćwiczeniach 

Powtórzenie nazw 
pomieszczeń w domu. 
 

Wykonanie ćwiczenia przypominającego poznane słownictwo z 
zakresu: pomieszczenia w domu: a kitchen, a living room, a bathroom, 
a bedroom.  
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms 
  

Opisywanie swojego pokoju i 
jakie przedmioty się w nim 
znajdują. 
Pojęcia: new, old. 

Wskazywanie przedmiotów w domu i wspólne nazywanie ich:  bed, 
computer,  door, poster. 
 
Porównywanie starych i nowych przedmiotów np. uczeń porównuje 
ozdjęcia z domami i rozpoznawaje -  old/new house. 

Zaimek dzierżawczy your. 
Przyimek miejsca: under, on. 
 

Opisywanie pokoju: uczeń ogląda obrazek i opisuje położenie 
przedmiotów w nim używając przy tym zaimka dzierżawczego np. your 
poster is under your bed. 
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=9378 
*Uwaga - w ćwiczeniach jest dodatkowo wyrażenie in. Można 
poszerzyć materiał o dodatkowy przyimek miejsca. 

Reading – czytanie tekstu 
opisującego czyjś pokój. 
Odnajdowanie informacji w 
tekście o położeniu 
poszczególnych 
przedmiotów. 
 
Where is/Where are.  
There is/There are – liczba 
mnoga i liczba pojedyncza. 

Czytanie tekstu opisującego pokój.  
This is Maria. She’s from Mexico. This is her bedroom. It’s nice. There is 
a picture on the wall. There is a wardrobe next to the bed. The bed is 
big. There are two lamps.  
Ćwiczenie picture dictation: uczeń rysuje obrazek na podstawie 
przeczytanego tekstu.  
 
Wskazywanie przedmiotów w otoczeniu. Używanie odpowiedniego 
rodzajnika zależnie od rodzaju przedmiotów np. there are glasses, 
there is are. Zadawanie pytań, np. wskazujemy przemioty a dziecko ma 
zapytać gdzie one są używając odpowiedniej formy, pojedynczej lub 
mnogiej. 

Aktywności, zainteresowania. 
Czasownik modalny – can. 

Poznanie podstawowego słownictwa z zakresu aktywności: uczeń 
ogląda ilustracje z różnymi czynnościami i odpowiada na pytania np.: 
Can you dance/play chess/ play on computer. - Yes I can/No, I can’t. 

 



 

IN,	ON,	UNDER	

1. Learn the prepositions of place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

The cat is in the box. 

 

The cat is on the box. 

 

The cat is under the box. 

 

 



2. Match the sentences with pictures.  A hint: some pictures can be matched with two sentences  at the same time. 

 

 

 

 

 

 

A cat is UNDER the umbrella. 

A cat is UNDER the flower. 

A cat is ON the roof. 

A cat is ON the carpet. 

A cat is IN the flowerpot. 

A cat is ON the table. 

A cat is UNDER the bed. 

A cat is IN the barrel. 

A cat is UNDER the table. 

A cat is IN the stocking. 

A cat is UNDER the hat. 

A cat is UNDER the chair. 

A cat is UNDER Christmas tree. 

A cat is ON the branch. 

A cat is ON the head. 
          
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


