JĘZYK ANGIELSKI
klasa 3 Szkoły Podstawowej

CZYTANIE
1. Umiem przeczytać na głos proste teksty i dialogi.
2. Rozumiem przeczytane proste teksty i historyjki.
3. Czytam głośno i rozumiem polecenia w j. angielskim.
4. Potrafię stwierdzić czy zapisane zdanie jest zgodne z tekstem.
5. Potrafię wyszukać szczegółowych informacji w prostym tekście i dialogu.

PISANIE
1. Rozumiem pojęcie szyk zdania angielskiego.
2. Potrafię zapisać zdania używając szyku zdania angielskiego.
3. Umiem zapisać proste zdania twierdzące i przeczące i pytania.
4. Jestem świadomy różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu.
5. Umiem poprawnie zapisać poznane słówka, zwroty, teksty.

MÓWIENIE
1. Znam znaczenie i poprawnie wypowiadam poznane słownictwo
2. Potrafię zadawać proste pytania oraz udzielać odpowiedzi.
3. Umiem samodzielnie opowiedzieć o zwierzętach, pokoju, jedzeniu.
4. Umiem powiedzieć samodzielnie krótką rymowankę / wierszyk.
5. Powtarzam za wzorem z płyty lub nauczyciela
6. Znam poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego.
7. Umiem krótko opisać dom, umiejętności, ubiór.

SŁUCHANIE
1. Rozumiem polecenia nauczyciela.
2. Umiem samodzielnie wydawać polecenia.
3. Wskazuję prawidłowe i nieprawidłowe zdania po wysłuchaniu tekstu.
4. Reaguję poprawnie na polecenia i pytania.
5. Rozumiem ogólny sens wysłuchanych krótkich dialogów, historyjek.
6. Rozumiem usłyszane dialogi i umiem odegrać usłyszane scenki.

GRAMATYKA
1. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników.
2. Zaimki dzierżawcze.
3. What’s (she) doing? - pytania.
4. Elementy czasu Present Continuous.
5. Zwroty: I can/ can’t... Can you...? Can he/she/ it ...?
6. Zwrot there is / are
7. Zwroty: They eat. /They don’t eat. Pytania: Do they eat …?
8. Zwroty: I’m not, He isn’t, She isn’t
9. Pytanie: Have you got? Has he/she got...?
10. Przyimki miejsca.
11. Czas Present Simple.
SŁOWNICTWO
1. Adjectives. Przymiotniki.
2. Opis wyglądu – słownictwo.
3. Nazwy ubrań. Clothes
4. My room. Części domu i meble.
5. Liczebniki 1- 100.
6. The weather. Pogoda.
7. Seasons. Pory roku
8. Uczucia i odczucia.
9. Niebezpieczne zwierzęta.
10. Bugs. Owady i robaki.
11. Pożywienie zwierząt.
12. My day. Codzienne czynności.
13. Sport. Dyscypliny sportowe i sprzęt.
14. Kultura i zwyczaje krajów anglojęzycznych.

