3 latki
1. Zima tuż, tuż: winter-zima, snow-śnieg, snowman-bałwan, snowballs-śnieżki, cold-zimno; zabawy
ruchowe

2. Czekamy na Mikołaja: Santa-Św.Mikołaj, good-dobry, bad-zły, presents-prezenty, red hatczerwona czapka, white beard-biała broda; nauka piosenki „Santa”

3.Teatrzyki przedszkolaków: play-grać rolę, sing-śpiewać, cry-płakać, laugh-śmiać się; liczebniki 1-10
w piosence „Ten Little Elves”

4. Zwierzęta zimą: winter-zima, snow-śnieg, cold-zimno, help-pomagać, feed-karmić, seed-ziarno,
bread-chleb; zabawy ruchowe

4 latki
1. Mikołaju! Czekamy! : Santa-Św.Mikołaj, red hat-czerwona czapka, white beard-biała broda,
twinkle-mrugnięcie; literowanie słowa SANTA, nauka piosenki „Santa”

2. Magia Świąt: holidays-dni wolne, Christmas- Boże Narodzenie, Christmas tree-choinka, baublesbąbki, lights-lampki na choinkę, decorate-dekorować; nauka piosenki „Jingle bells”

3. Zimową porą: winter-zima, snow-śnieg, cold-zimno, frozen-zmarźnięty, wear-nosić, cap-czapka,
scarf-szalik, gloves-rękawiczki, jacket-kurtka;

5 latki
1. Zima tuż tuż: winter-zima, snow-śnieg, cold-zimno, frozen-zmarźnięty, wear-nosić, cap-czapka,
scarf-szalik, gloves-rękawiczki, jacket-kurtka; zabawy ruchowe

2. Zwierzęta zimą: winter-zima, snow-śnieg, cold-zimno, help-pomagać, feed-karmić, seed-ziarno,
bread-chleb, deer-jeleń, birds-ptaki; zabawy ruchowe

3. Nadchodzą święta: holidays-dni wolne, Christmas- Boże Narodzenie, Christmas tree-choinka,
baubles-bąbki, lights-lampki na choinkę, decorate-dekorować, prepare food-przygotować jedzenie;
nauka piosenki „Jingle bells”

4. Bożonarodzeniowe zwyczaje: eat special food-jeść specjalne potrawy, 12 dishes-12 potraw, sing
carols-śpiewać kolędy, give presents-dać prezenty, get presents-dostać prezenty, see Santa-widzieć
Mikołaja; nauka piosenki „Hello Reindeer”

6 latki
1. Skarby Ziemi.: soil-gleba, coal-węgiel, clay-glina, chalk-kreda, wood-drewno, salt-sól, petroleumropa naftowa, get-brać, wydobywać; memory i zabawy w odgadywanie

2. Nadchodzi mroźna zima.: freezing-mroźnie, cold-zimno, cool-chłodno, Winter’s coming- idzie
zima, It’s…(opisywanie zimy przymiotnikami: beautiful-piękna, white-biała, long-długa, cold-zimna,
bad-zła); nauka piosenki „Hello Reindeer”

3. Zwyczaje bożonarodzeniowe: eat special food-jeść specjalne potrawy, 12 dishes-12 potraw, sing
carols-śpiewać kolędy, give presents-dać prezenty, get presents-dostać prezenty, see Santa-widzieć
Mikołaja, decorate the Christmas tree-dekorować choinkę, help parents-pomagać rodzicom, go to
church-iść do kościoła, share the wafer-dzielić się opłatkiem; opisywanie swoich przygotowań do
świąt
4. Sylwestrowe zabawy: dance-tańczyć, run-biegać, jump-skakać, have fun-dobrze się bawić, have a
party-mieć imprezę, listen to music-słuchać muzyki, laugh-śmiać się, watch fireworks-oglądać
fajerwerki, sing-śpiewać; zabawy ruchowe

