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Dorota Sikora-Banasik

Jak stworzyć atmosferę przyjazną uczeniu się?
High five, czyli najważniejsze są zasady
Przed przystąpieniem do pracy z podręcznikiem poświęć tro
chę czasu (tyle, ile możesz) na przypomnienie zasad, które obo
wiązują na lekcjach języka angielskiego. 
Przypomnij, że podczas pracy w  poprzednim roku szkolnym 
znakomicie sprawdziły się: zasada ciszy i uwagi, zasada uważ
nego słuchania nauczyciela i „domyślania się”, jakie czynności 
trzeba wykonywać oraz zasada pracy we własnym tempie. Po
zwól uczniom na swobodne wypowiedzi na temat ich czynnego 
uczestnictwa w zajęciach. Komentuj wypowiedzi dzieci, zwraca
jąc szczególną uwagę na postawy i zachowania pożądane.
Możecie również pobawić się w zabawę „co by było, gdyby...”, 
podczas której uczniowie będą się starali przewidzieć, jakie 
mogą być konsekwencje ich niegrzecznego zachowania czy 
nieuwagi, np.: Gdyby wszyscy uczniowie jednocześnie na lekcji 
angielskiego zaczęli mówić po polsku, to... Gdyby dzieci nie pa-
trzyły na panią, kiedy ona tłumaczy coś w języku angielskim, to... 
Gdybyśmy nie starali się wspólnie śpiewać piosenek, to...
Możesz rozważyć przyjęcie z uczniami pięciu zasad pod nazwą 
High five. Umów się z uczniami, że będą przestrzegać pięciu za
sad dotyczących zachowania. Przedstaw je uczniom, odliczając 
na palcach (pięć zasad jak pięć palców u ręki), żeby na koniec 
odliczania móc przybić piątkę z najbliżej siedzącym uczniem.
1.  Zaczynamy lekcję w skupieniu i ciszy, od razu jesteśmy go

towi do pracy.
2.  Nie rozmawiamy na lekcji, a kiedy chcemy coś powiedzieć – 

podnosimy rękę.
3.  Słuchamy wszystkich poleceń i  staramy się je poprawnie 

wykonywać.
4.  Uważamy podczas zajęć, pilnie słuchamy nagrań, wypowie

dzi nauczyciela oraz koleżanek i kolegów.
5.  Staramy się poprawnie i ładnie odpowiadać po angielsku.

Na początku każdej lekcji można przypominać uczniom o zasa
dach, wspólnie odliczając je na palcach. Warto wywiesić w kla
sie graficzne przedstawienie zasad w  postaci dłoni (karta do 
powielania na końcu książki). Jako zobowiązanie do przestrze
gania zasad uczniowie mogą przypiąć obok spisu zasad wycię
te z papieru odrysy swoich dłoni podpisane imionami. „Rączki” 
będą stanowić dla nich przypomnienie o umowie z tobą. Na
cechowany kulturowo gest high five (przybijanie piątki) można 
znakomicie wykorzystać jako element kończący lekcję – przybij 
piątkę z uczniami, którzy zastosowali się do ustalonych zasad. 
Przez przypominanie i eksponowanie zasad od samego począt
ku wyraźnie zaznaczysz, jakie są twoje oczekiwania, co zdecy
dowanie pomaga w budowaniu atmosfery sprzyjającej uczeniu 
się. Możesz również w każdej chwili odwołać się do wspólnych 
ustaleń, nie zgadzając się, np. na hałas na lekcji i przypomina
jąc uczniom: Umówiliśmy się na ciszę i uwagę. Konsekwentnie 
wymagaj od uczniów stosowania ustalonych zasad oraz uwa
gi i  staranności w tym, co robią. W ten sposób pomożesz im 
wyrabiać dobre nawyki związane z organizowaniem własnego 
warsztatu pracy i podejmowaniem świadomego wysiłku. 

„Minutka” na początku lekcji
Jeśli pozwolą na to specyfika klasy, jej liczebność i  często
tliwość waszych spotkań, możesz rozważyć wprowadzenie 
na początku lekcji „minutki z angielskim dla każdego”. Jest to 
czas tuż po wejściu nauczyciela do klasy, kiedy dzieci wyjmu
ją podręczniki i  szykują się do lekcji. W tym czasie uczniowie 
mogą poświęcić „minutkę” na dokończenie jakiegoś ćwiczenia, 
powtórzenie słówek (chętnie robią to sami, posługując się za
kładką z okienkiem), przejrzenie podręcznika, pokolorowanie 
jakiegoś rysunku lub uzupełnienie zaległości. 
Każdy uczeń może samodzielnie podjąć decyzję, czym się zaj
muje. Ważne jest natomiast, aby przedmiotem ich działań były 
treści językowe i by każdy pracował sam, w ciszy i skupieniu. 
Konsekwentnie wymagaj wyciszenia się i skupienia na swoich 
materiałach. Jeśli uczniowie to lubią, możesz także niegłośno 
odtwarzać nagrania z  poprzedniej lekcji. „Minutka” daje ci 
 możliwość uporania się z niezbędnymi czynnościami porządko
wymi i biurokratycznymi (ciche sprawdzenie obecności, zapisa
nie tematu), podczas gdy uczniowie wyciszają się i „nastawiają” 
na język angielski. 
Kończąc „minutkę” wyraźnie zaznacz, że zaczynasz lekcję, po
proś uczniów, żeby wstali, przywitaj się z nimi i przejdźcie do 
rozgrzewki.

Skupianie uwagi na właściwych działaniach
Postaraj się na pierwszej lekcji omówić z uczniami znaczenie 
ikonek występujących w podręczniku i zeszycie ćwiczeń przy 
poszczególnych poleceniach. Pomoże to bardziej samodziel
nym uczniom w „odczytaniu” polecenia, słabszym natomiast 
może przypomnieć, czego nauczyciel od nich wymaga w da
nym ćwiczeniu. Możesz również w  trakcie kilku pierwszych 
zajęć zwracać szczególną uwagę uczniów na ikonki przy ćwi
czeniach, ćwicząc z nimi ich rozumienie, np.: Jaki rysunek widzi-
cie przy poleceniu do ćwiczenia? Co więc będziemy teraz robić? 
Tak, macie rację, będziemy słuchać i starać się rozumieć, o czym 
mowa. Posłuchajcie więc piosenki! Zawsze przy tym podawaj 
również polecenie w języku angielskim, np. Listen!, wykonując 
znaczący gest, tak aby uczniowie połączyli ikonkę, gest i pole
cenie w języku angielskim w jeden ciąg skojarzeniowy. W trak
cie kolejnych zajęć zrezygnuj z  wyjaśnień w  języku polskim, 
wypowiadaj polecenia po angielsku, wskazując ikonkę i wyko
nując właściwy gest.
Panuj nad uwagą i skupieniem uczniów, kontrolując je dosyć 
często. Jeśli uważasz, że skupienie dzieci słabnie, a ich uwaga 
ci „ucieka”, postaraj się je szybko odzyskać. Możesz zmienić 
rodzaj aktywności, wprowadzając inne ćwiczenie lub zabawę 
(dobrze sprawdza się stosowanie kart wyrazowych), możesz 
zwrócić uwagę uczniów na pacynkę (np. animując ją i powta
rzając słownictwo zmienionym głosem), możesz także zwrócić 
się do uczniów rymowanką: One, two, three / Look at me!. Po
chwal uczniów, którzy najszybciej przenieśli wzrok na ciebie.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 poznaje rymowanki, którymi będą się zaczynać i kończyć wszyst

kie lekcje języka angielskiego, 
•	 powtarza niektóre angielskie słowa poznane w klasie pierwszej,
•	 wskazuje obiekty w wymienionym kolorze,
•	 potrafi przeczytać krótkie zdania z obrazkami,
•	 wskazuje odpowiednie obrazki w trakcie słuchania nagrania,
•	 zadaje pytania o imię, wiek i miejsce pochodzenia i udziela na nie 

odpowiedzi,
•	 rozumie proste polecenia dotyczące czynności w klasie.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 wypowiada się na temat swoich wakacji,
•	 zapoznaje się z podręcznikiem do klasy drugiej,
•	 przestrzega zasad dyscypliny w czasie rozmowy z kolegą.

Słownictwo czynne
Hello children/teacher! How are you today? We’re fine/OK! Have 
a nice day! And the same to you!
Bye, bye for now! Good bye! See you soon! Chair, pen, pencil case, 
book, rubber, board, arm, nose, head, house, sweater, apple, 
shorts, school bag, bike, train, car. What’s your name? How old are 
you? Where are you from? My name’s ... . I’m ... . I’m from ... .

Słownictwo bierne
What can you see in the pictures? I  spy with my little eye some-
thing (blue). Repeat after me/the recording. It’s cold. I’ve got ... 
I can ... Open your book. Look at me. Draw. Close your book. Stand 
up. Sit down. You’re the winner! Congratulations!

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 4, 5), płyta CD, kartki z tekstami rymowanek (powi
talnej i pożegnalnej) – do pobrania i wydrukowania ze strony dla 
nauczyciela.pl.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi. 
•	 Jeśli są w klasie nowi uczniowie, najpierw sam/sama przed

staw się po angielsku, a potem zapytaj dzieci: What’s your 
name? 

•	 Powiedz dzieciom, że w klasie drugiej będziecie zaczynać 
i kończyć każdą lekcję angielskiego rymowanką. Odczytaj 
głośno tekst rymowanki powitalnej: 
Hello, children!
How are you today?
Hello, teacher!
We’re fine. We’re OK!

•	 Następnie odczytuj po jednym zdaniu i  poproś uczniów 
o powtarzanie wierszy trzeciego i czwartego. Potem wspól
nie wyrecytujcie całość.

•	 Zapytaj uczniów, jak spędzili wakacje, czy mieli okazję uży
wać języka angielskiego i czy poznali jakieś nowe słowa.

•	 Poproś dzieci, aby przejrzały podręcznik i  powiedziały, 
czego się będą uczyć w  klasie drugiej i  co je najbardziej 
zainteresowało.

1 Listen, say and point.

Hello. 1 Listen, say and point.
chair, pen, pencil case, book, rubber, board, arm,  
nose, head, house, sweater, apple, shorts,  
school bag, bike, train, car

1/2

•	 Zapytaj uczniów, czy potrafią nazwać przedmioty przedsta
wione na obrazkach: What can you see in the pictures?

•	 Włącz nagranie i poproś o wskazywanie odpowiednich przed
miotów w  trakcie słuchania. Chodź po klasie i  monitoruj 
pracę uczniów. 

•	 Wyjaśnij, że teraz dzieci muszą poszukać na obrazkach przed
miotów w  kolorze wymienionym przez ciebie. Przyłóż zwi
niętą dłoń do oka i mów zdania typu: I spy with my little eye 
something blue/red/pink. Uczniowie wskazują i nazywają przed 
mioty w odpowiednim kolorze. Potem twoją rolę mogą prze
jąć chętni uczniowie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Możesz zrobić krótki konkurs dla chętnych uczniów. Powiedz, 
żeby ochotnik wymienił jak najwięcej nazw przedmiotów na 
obrazkach, a pozostali uczniowie liczą je po angielsku. Wyniki 
zapisuj na tablicy. Wygrywa ten uczeń, który wymienił najwię
cej poprawnych nazw. Pogratuluj zwycięzcy: You’re the win-
ner! Congratulations!

2 Read and say.
•	 Poproś, aby chętni uczniowie przeczytali zdania, w miejsce 

obrazków mówiąc słowa lub wyrażenia: It’s hot and sunny. I’ve 
got shorts and a (green) T-shirt. I can jump and swim. I’m a boy. 

•	 Powiedz, aby uczniowie ułożyli inne zdania, podając nowe 
słowa w miejscach, w których są obrazki, np.: It’s cold and 
windy. I’ve got a  hat and a  sweater. I  can climb and run. I’m 
a cat. 

2  Read and say    

It’s  and . I’ve got  and a .  

I can  and . I’m .

I spy with my little eye something .
blue

1  Listen, say and point   1/2   

Hello

1. Uczniowie słuchają nagrania, powtarzają je i wskazują właściwe przedmioty oraz mówią, w jakim są kolorze.
2.  Uczniowie czytają zdania, jednocześnie zastępując zdjęcia odpowiednimi słowami. Podają również alternatywne 

wersje tekstu.
4
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3	 Listen, say and chant.

Hello. 2 Listen, say and chant.
What’s your name? (×2)
My name’s Justin. (×2)
How old are you? (×2) 
I’m seven. (×2)  
Where are you from? (×2) 
I’m from England. (×2)

1/3

•	 Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie rymowanki. 
Skup uwagę uczniów na wyrażeniach w dymkach w podręcz
niku. Przeczytaj kolejno wszystkie pytania i poproś o udziele
nie odpowiedzi. 

•	 Odtwórz nagranie ponownie, poproś o powtarzanie pytań 
i odpowiedzi. 

•	 Teraz powiedz, aby uczniowie udzielili odpowiedzi na te same 
pytania, mówiąc o sobie. Dla przykładu zadaj pytania kilkorgu 
uczniom. Poproś wszystkich uczniów o przeprowadzenie po
dobnych dialogów w parach.

4	 Look, listen and say. 

Hello. 2 Look, listen and say.
Hello.
Sit down.
Open your book.
Look at me.
Draw.

1/4

Close your book.
Stand up.
Good bye.

•	 Wymów wyraźnie wszystkie polecenia, które występują 
w tym ćwiczeniu, ilustrując je jednocześnie gestem. Po
proś uczniów o powtórzenie twoich słów i gestów: Repeat 
after me. 

•	 Skup uwagę uczniów na obrazkach w podręczniku. Włącz 
nagranie i poproś o wskazywanie właściwych obrazków (za
trzymuj nagranie po każdym poleceniu i poproś o podawa
nie numerów ilustracji). 

•	 Włącz nagranie ponownie i powiedz, aby uczniowie powta
rzali polecenia: Repeat after the recording. 

•	 Poproś chętnych uczniów o wydawanie poleceń, a całą klasę  
o ich wykonywanie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaproponuj uczniom zabawę. Wydawaj polecenia, ilustrując 
je ruchem, ale czasem wykonuj ruchy nie pasujące do polece
nia. Zadaniem uczniów jest prawidłowo wykonać polecenia. 
Jeśli ktoś się pomyli, śmiejemy się, ale nie wykluczamy nikogo 
z gry. 

Zakończenie
•	 Powiedz dzieciom, że teraz zakończycie lekcję rymowanką. 

Odczytaj głośno tekst rymowanki pożegnalnej:
Have a nice day, children!
And the same to you!
Bye, bye for now!
Goodbye! See you soon!

•	 Następnie odczytuj po jednym zdaniu i  poproś uczniów 
o powtarzanie wierszy: drugiego i czwartego. Potem wspól
nie wyrecytujcie tekst.

•	 Rozdaj uczniom kartki z tekstami rymowanek i poproś o wkle
je nie ich do zeszytów.

•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Well done! Good job!

Notatki:

3  Listen, say and chant   1/3   

4  Look, listen and say    1/4  

What’s your name?

Where are you from?

How old are you?

My name’s ...

I’m from ...

I’m ...

3

2

1

5

6 7 8

4

3.  Uczniowie słuchają nagrania. Następnie ustnie uzupełniają brakujące fragmenty zdań. Na koniec odpowiadają 
na pytania: What’s your name?, Where are you from?, How old are you?. Następnie recytują nagranie.

4.  Uczniowie opowiadają, co widzą na rysunkach. Następnie słuchają nagrania, powtarzają wyrażenia i podają numer 
właściwej ilustracji.

5
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Cele językowe
Uczeń:
•	 rozpoznaje i nazywa członków rodziny, 
•	 umie połączyć wyrazy z odpowiednimi obrazkami,
•	 rozpoznaje w nagraniu zdania prawdziwe i fałszywe,
•	 zna określenia wielkości: tall, short, big, small, 
•	 śpiewa wspólnie z grupą piosenkę,
•	 potrafi ponumerować obrazki zgodnie z tekstem piosenki.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 szanuje ludzi w ich różnorodności i odmienności,
•	 rozumie znaczenie więzi rodzinnych w życiu człowieka.

Słownictwo czynne
Family, mum, dad, aunt, uncle, sister, brother, grandma, grand-
pa, baby. Tall, short, big, small. We’re all the same inside. Boys and 
girls, sing together.

Słownictwo bierne
Simon says: Open the book. Who can you see in the picture? Who’s 
this? Is there grandpa in the picture? There is ... . There are ... . They 
are at school. They are sad. The mothers are standing up.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 6, 7), zeszyt ćwiczeń (s. 2, 3), płyta CD, tekturowe 
koło (np. papierowy talerzyk) z  uśmiechem po jednej stronie 
i smutną miną po drugiej stronie.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką. 
•	 Pobaw się z uczniami w zabawę Simon says. Powiedz dzie

ciom, żeby wykonywały polecenia, które poprzedzasz sło
wami Simon says. Wymieniaj polecenia z poprzedniej lekcji 
oraz inne znane dzieciom, np.: Simon says: Open your book. 
Simon says: Run. Uczniowie nie wykonują poleceń, jeśli nie 
powiesz słów: Simon says. Możesz wprowadzić zasadę, że 
kto się pomyli, odpada z gry.

•	 Poproś chętnych uczniów, aby przeczytali, o czym będzie
cie się uczyć w rozdziale pierwszym.

1	 Look and say.
•	 Zapytaj dzieci, kogo widzą na zdjęciu: Who can you see in 

the picture?. Wskazuj różne postaci, pytając: Who’s this?. 
W ten sposób powtórz z dziećmi słowa: family, mum, dad, 
grandma, sister, brother, baby. Teraz zapytaj: Is there grandpa 
in the picture? Uczniowie odpowiadają: No. 

•	 Wymieniaj nazwy członków rodziny i poproś o wskazywanie 
na ilustracji osób, które mogą nimi być. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 2. Poproś, aby uczniowie prze
czytali wyrazy i połączyli z rysunkami te słowa, które już 
znają. W domu mogą pokolorować rysunki.

2	 Listen, say and do.

Unit 1, Opener. 2 Listen, say and do.
1  The mothers are standing up. 
2  There are four babies. 
3  They are at school. 
4  There is one boy. 
5  There are many people. 
6  They are sad.

1/5

•	 Wyjaśnij uczniom, że posłuchają nagrania, w którym będą 
zdania prawdziwe i  fałszywe dotyczące zdjęcia rodziny 
w pod ręczniku. Poproś, aby uczniowie wstali, jeśli usłyszą 
zdanie prawdziwe, a siedzieli w  ławkach, jeśli zdanie jest 
fałszywe.

•	 Włącz nagranie, zatrzymaj je po każdym zdaniu i poczekaj na 
reakcję dzieci. Skomentuj poprawność wykonania zadania. 
Wyjaśnij wspólnie z dziećmi znaczenie usłyszanych zdań. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Przygotuj tekturowe koło, możesz wykorzystać np. papiero
wy talerzyk, i narysuj na jednej stronie uśmiech, a na drugiej 
stronie smutną minę. Zaproś dzieci do zabawy. Uczniowie sto
ją w kręgu. Ochotnik wchodzi do środka i podrzuca koło do 
góry. Jeśli wypadnie strona z uśmiechem, wszyscy mówią gło
śno happy oraz śmieją się, tańczą i podskakują. Jeśli widoczna 
jest strona ze smutną miną, dzieci mówią razem sad, a potem 
robią smutne miny i udają, że płaczą. 

3	 Listen and sing.

Unit 1, Opener. 3 Listen and sing.
Tall or short, big or small 
We’re all the same, we’re all the same. 
Tall or short, big or small 
We’re all the same inside.

Boys and girls, sing together: (×3)
We’re all the same inside.

1/6

1
Unit Family and 

friends

6
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Boy or girl, mum or dad,
We’re all the same, we’re all the same.
Boy or girl, mum or dad,
We’re all the same inside. 

Boys and girls sing together. (×3) 
We’re all the same inside.

•	 Powtórz określenia wielkości, ilustrując je gestem. Powiedz 
tall, unosząc dłoń wysoko do góry oraz short, trzymając 
dłoń nisko. Powiedz big i zatocz ramionami wielkie koło oraz 
small, pokazując dłońmi małe koło. Uczniowie powtarzają 
twoje gesty i słowa. Zacznij mowić zdanie: This family is ..., 
dzieci dopowiadają big.

•	 Włącz nagranie piosenki i poproś o  jej wysłuchanie. Wyja
śnij wspólnie z uczniami, co znaczą słowa piosenki. Poroz
mawiaj z dziećmi o tym, że chociaż ludzie na świecie różnią 
się wyglądem, sposobem życia, mówią różnymi językami, 
to są jednak do siebie bardzo podobni, tak samo przeżywają 
radości i  smutki, potrzebują miłości i  przyjaźni, lubią spę
dzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

•	 Powtórz z  uczniami słowa piosenki grubym głosem, cien
kim głosem oraz szeptem.

•	 Poproś o zaśpiewanie piosenki i  zilustrowanie jej ruchem. 
Słowa: tall, short, big, small zilustrujcie gestami jak w opisie 
powyżej. Podczas śpiewania słów: boy(s), girl(s) wskazujcie 
dłonią dziewczynki i chłopców, a przy słowach: We’re all the 
same (inside), zatoczcie wokół krąg i wskażcie dłonią siebie. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 3. Włącz nagranie piosenki i po
proś, aby uczniowie ponumerowali obrazki zgodnie z tre
ścią piosenki. Przejdź po klasie i sprawdź poprawność wy
konania zadania.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Możesz podzielić klasę na dwie grupy i poprosić, aby jedna 
grupa śpiewała wiersze parzyste, a druga nieparzyste. Potem 
dokonaj zmiany ról.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 3. Powiedz, aby uczniowie prze
czytali słowa z ramki i zakreślili niebieską linią odpowied
nie przedmioty.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję pożegnalną rymowanką.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Great! Wonderful! Good!

Opener

Notatki:

1  Look and say    

2  Listen, say and do   1/5  

3  Listen and sing   1/6   

  Nauczysz się: 
• opowiadać o rodzinie i przyjaciołach,
• opowiadać o swoim sąsiedztwie,
• mówić, skąd jesteś.

7
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Cele językowe
Uczeń:
•	 poznaje nowe nazwy członków rodziny,
•	 rozumie treść słuchanej historyjki, 
•	 powtarza zdania z historyjki,
•	 numeruje obrazki historyjki zgodnie z nagraniem,
•	 wskazuje członków rodziny na ilustracji zgodnie z nagraniem, 
•	 umie napisać po śladzie nazwy członków rodziny. 

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 rozumie, jak duże znaczenie mają rodzinne uroczystości. 

Słownictwo czynne
Daughter, son, parents, cousin, grandparents. Happy Birthday to 
you! My name’s ... . It’s my ... .

Słownictwo bierne
Whose birthday is it? What characters can you name in the story? 
Who’s in the big box? Are they ...? Is it ...? A present for my daughter. 
Surprise. Who said that? This is ... . These are ... .

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 8, 9), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 4, 5, 12), kar
ty obrazkowe i wyrazowe z nazwami członków rodziny, kopie 
pełnej wersji historyjki (do pobrania i wydrukowania ze strony 
dlanauczyciela.pl).

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.

Wyznaczanie wyraźnych ram lekcji
Od pierwszych lekcji konsekwentnie przypominaj uczniom, że 
lekcja ma swój początek (kiedy się z  nimi witasz) oraz koniec 
(kiedy się żegnacie). Przypomnij, że w  czasie pomiędzy tymi 
elementami lekcji wymagasz, aby uczniowie sami się pilnowali, 
starali się uważać, pilnie wykonywać polecenia i mówić po an
gielsku.

•	 Poproś uczniów o  zaśpiewanie piosenki z  ostatniej lekcji 
wraz z inscenizacją ruchową (nagranie 1/6).

•	 Powiedz uczniom, że na tej lekcji poznają nowe nazwy 
członków rodziny.

Dictionary

Unit 1, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
daughter, son, parents, cousin, grandparents

1/7

•	 Włącz nagranie i poproś o dokładne powtarzanie słów.
•	 Wypowiadaj wyrazy bardzo głośno i bardzo cicho, i poproś 

o ich powtarzanie w taki sam sposób.
•	 Wymieniaj nowe słowa w przypadkowej kolejności i poproś 

dzieci o  wskazywanie odpowiadających im zdjęć w  pod
ręczniku.

•	 Pokaż karty obrazkowe i nazwij je razem z dziećmi.
•	 Pokazuj karty obrazkowe i nazywaj je poprawnie lub błęd

nie. Poproś dzieci, aby powtarzały wypowiadane przez cie
bie słowa tylko wtedy, kiedy wymienisz poprawną nazwę.

•	 Pokaż kolejno karty wyrazowe i odczytajcie je chórem.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Pokaż karty obrazkowe przedstawiające członków rodziny 
i  poproś o  ich indywidualne nazywanie. Każdy uczeń, który 
poprawnie nazwie ilustrację na karcie, staje z nią na środku 

klasy. Teraz pokaż karty wyrazowe. Uczniowie, którzy potra
fią je odczytać, biorą karty i ustawiają się obok odpowiednich 
koleżanek lub kolegów z kartami obrazkowymi. Potem każda 
para mówi odpowiednie nazwy członków rodziny.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 4. Powiedz, aby uczniowie od
czytali na głos podane słowa i napisali je po śladzie. Potem 
dzieci łączą słowa ze zdjęciami odpowiednich osób.

1	 Listen and say.

Unit 1, Lesson 1. 1 Listen and say.
1 Dad:  Happy Birthday, Kate.
 Kate:  Thanks, dad.
 Kate’s mum:  This is a present for my daughter. 
2 Kate:  Is it grandma? Is it grandpa?
3 Kate’s mum:   No. It’s Chatty. And Honey! And 

Snap!
4  Kate:  Is it grandpa? Is it grandma?
  Dad:  No. It’s your cousin, Charlie.
5  Mum:  Are they your grandparents?
  Kate:  No. It’s a big present.
6 Grandma and Grandpa: Surprise! 
 Kate:  Here are my grandparents!
 Grandma and Grandpa: Happy Birthday, Kate.

1/8

•	 Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie wskazywali kolejne 
scenki historyjki zgodnie z tym, co słyszą.

They’re my grandparents

1  Listen and say   1/8  

3

6

4 5

2
Story 
corner1

Happy Birthday, Kate.

It’s your cousin.

No. It’s Chatty.

My grandparents!

A present for my daughter.
 Is it grandma? Is it grandpa?

daughter son cousin grandparentsparents

1/7

Lesson

1
Lesson

1

1.  Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.8
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•	 Porozmawiaj z  uczniami na temat treści historyjki. Zapytaj: 
Whose birthday is it? What characters can you name in the story? 
Who’s in the big box? Poproś dzieci, aby opowiedziały o tym, 
jak obchodzą urodziny. Ustalcie, kto wkrótce będzie obchodził 
urodziny. Zaśpiewajcie tej osobie piosenkę: Happy Birthday!

•	 Odczytaj zdania z historyjki i poproś o ich powtórzenie.
•	 Wybierz chętnych uczniów do odegrania postaci z  histo

ryjki i przydziel im odpowiednie role. Możesz wykorzystać 
kopie całych tekstów historyjki, dostępnych online. Potnij 
tekst zgodnie z wypowiedziami bohaterów, rozdaj uczniom 
i poproś o odegranie ról.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 4. Poproś, aby uczniowie posłu
chali ponownie historyjki i  ponumerowali obrazki zgod
nie z nagraniem. Przejdź po klasie i sprawdź poprawność 
wykonania zadania.

2	 Read and say.
•	 Poproś chętnych uczniów o  głośne przeczytanie zdań 

w dymkach, a pozostałych uczniów o określenie, kto wypo
wiedział te słowa w historyjce: Who said that?

•	 Teraz wymieniaj nazwy postaci z historyjki, a uczniowie od
czytują odpowiednie słowa w dymkach.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 5. Powiedz, aby uczniowie przy
kleili w odpowiednich miejscach naklejki z nazwami człon
ków rodziny. Poproś o  odczytanie słów parami. Możesz

też zaproponować, aby chętne dzieci odczytywały do
wolne słowa z ramki, a pozostali uczniowie dopowiadali 
odpowiednie nazwy członków rodziny tworzące parę.

3	 Listen and point.

Unit 1, Lesson 1. 3 Listen and point.
1 This is my cousin. Her name is Mary.
2  These are my parents – Tom and Sally.
3  This is my daughter. Her name is Dana.
4  This is my son. His name is Peter.

1/9

•	 Włącz nagranie i poproś o wskazywanie odpowiednich po
staci na obrazkach. 

•	 Poproś uczniów o wymienienie osób, które wystąpiły w na
graniu. 

•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymaj je po każdej wypowie
dzi i poproś o powtarzanie zdań. 

•	 Wymień imiona osób z nagrania i poproś o ich wskazanie 
na obrazkach.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Pobaw się z uczniami w odgadywanie słów oznaczających człon
ków rodziny. Wypowiedz pierwszą sylabę jednego ze słów i po
proś uczniów o dopowiedzenie dalszej części tego słowa.

4	 Read and say.
•	 Wskaż rysunek drzewa genealogicznego i powiedz, że jest 

to drzewo genealogiczne rodziny Sue. 
•	 Poproś chętnych uczniów o odczytywanie kolejnych nazw 

członków rodziny z ramki, a wszystkich o wskazywanie od
powiednich postaci na zdjęciach. Chodź po klasie i monito
ruj pracę uczniów.

•	 Teraz poproś ochotników o wcielenie się w rolę Sue i opisa
nie osób na drzewie genealogicznym, np.: My name is Sue. 
It’s my mum. itd.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 5. Poproś, aby uczniowie oto
czyli pętlą nazwy członków rodziny w wężu wyrazowym, 
a następnie nazwali nimi odpowiednie osoby na zdjęciu. 

•	 Przejdź po klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 12. w sekcji More Fun. Poproś, 
aby uczniowie odczytali nazwy członków rodziny w ram
ce, odnaleźli je w diagramie i zakreślili na niebiesko nazwy 
żeńskich członków rodziny, a na zielono – męskich.

Zakończenie
•	 Pamiętaj o  pożegnaniu się z  uczniami i  wyraźnym zakoń

czeniu lekcji. Dopiero wtedy uczniowie mogą się spakować 
i wyjść z klasy.

•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Fine! Perfect! Very well!

Lesson 1
2  Read and say    

My grandparents! It’s your cousin.

It’s Chatty.A present for my daughter.

mum
dad

parents
aunt
uncle

grandma
 grandpa 

grandparents
cousin

Unit 1

Sue

2. Uczniowie głośno czytają zdania. Następnie określają, która postać z historyjki wypowiedziała te słowa. 
3. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują odpowiednie osoby na rysunkach.
4.  Uczniowie wcielają się w rolę Sue i opisują osoby na drzewie genealogicznym, np.: My name is Sue. It’s my mum. 

Korzystają ze słówek z ramki.

3  Listen and point   1/9  

4  Read and say    

1 2

3 4

9
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Cele językowe
Uczeń
•	 poznaje niektóre nazwy ludzi i miejsc w mieście,
•	 powtarza zdania za nagraniem,
•	 potrafi przeczytać krótki tekst,
•	 wskazuje odpowiednie obrazki zgodnie z tekstem piosenki,
•	 umie nazwać osoby na zdjęciach,
•	 czyta zdania wybierając właściwe słowa,
•	 pisze poznane słowa,
•	 śpiewa wspólnie z klasą piosenkę o rodzinie.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 wie, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu z rodziną, przyja

ciółmi, sąsiadami.

Słownictwo czynne
Daughter, son, parents, cousin, grandparents. Twins, neighbour, 
street, playground, park, people. This is my friend. My schoolbag is 
small. Her name is Basia. 

Słownictwo bierne
What’s his name? Who are Tom and Bob? Where are the boys? 
What do they do in the park? Walking with my parents down the 
street. Running with my grandpa in the playground. Lots of people 
we can meet. 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 10, 11), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 6, 7, 12), karty 
obrazkowe i wyrazowe: twins, neighbour, street, playground, park, 
people. 

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają nowe nazwy ludzi 

oraz miejsc w mieście.
•	 Poproś, aby uczniowie wymienili nazwy członków rodziny, 

które poznali do tej pory. Zapisuj je na tablicy. Następnie 
ścieraj szybko zapisane słowa, a uczniowie je wymawiają.

Dictionary

Unit 1, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
 twins, neighbour, street, playground, park, people

1/10

•	 Włącz nagranie, poproś o jego wysłuchanie i dokładne po
wtórzenie słów. Upewnij się, że uczniowie dobrze zrozumie
li słowa: twins, neighbour.

•	 Pokazuj karty obrazkowe i poproś o ich nazywanie. Przyczep 
karty do tablicy. Pokaż karty wyrazowe i odczytaj je razem 
z dziećmi. Poproś chętnego ucznia o przyczepienie kart wy
razowych obok odpowiadających im kart obrazkowych.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 6. Poproś, aby uczniowie ułożyli 
z liter odpowiednie słowa i zapisali je pod zdjęciami.

1	 Listen and read.

Unit 1, Lesson 2. 1 Listen and read.
This is Tom. He is my neighbour. And this is his  
brother Bob. They are twins. They are from my street. We run 
in the park and we jump in the playground when it’s warm 
and sunny. There are lots of people in the park.

1/11

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazali na ilustracji postaci, o których mowa.

•	 Zadaj pytania sprawdzające zrozumienie tekstu, wskaż 
chłopca i zapytaj: What’s his name ? Who are Tom and Bob? 
Where are the boys? What do they do in the park? 

•	 Włącz nagranie ponownie i poproś o śledzenie tekstu. Zatrzy
muj nagranie po każdym zdaniu i proś dzieci o powtarzanie. 

•	 Odczytuj po jednym zdaniu i  proś wybranych uczniów 
o powtarzanie. Zwracaj uwagę na poprawną wymowę.

•	 Wybierz 7 ochotników i poproś ich kolejno o odczytywanie 
zdań z tekstu. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Podziel klasę na dwie grupy. Poproś pierwszą grupę o przeczytanie 
tekstu wesołym głosem, a drugą grupę – o przeczytanie go smut
nym głosem. Następnie obie grupy zamieniają się rolami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2, s. 6. Powiedz, aby uczniowie po
słuchali nagrania i  otoczyli pętlą właściwe słowa. Poproś 
ochotników o przczytanie tekstu, a całą klasę o sprawdzenie 
zadania.

2	 Listen, point and sing.

Unit 1, Lesson 2. 2 Listen, point and sing.
Walking with my parents down the street
My mum and dad and me
Lots of people we can meet.
Neighbours, children, boys and girls,
My mum and dad and me!

1/12

1  Listen and read   1/11  

twins neighbour playgroundstreet park people

This is Tom. He is my neighbour. And this is his brother Bob. 
They are twins. They are from my street. We run in the park 
and we jump in the playground when it’s warm and sunny. 
There are lots of people in the park. 

1/10

Lesson

2 My neighbours

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
10
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Lesson 2

Running with my grandpa in the playground.
My grandpa and me!
Lots of people we can meet.
Neighbours, children, boys and girls,
My grandpa and me!
 
Playing with your grandma in the park.
Your grandma and you!
Lots of people you can meet.
Neighbours, children, boys and girls,
Your grandma and you!

•	 Włącz nagranie piosenki i poproś uczniów o wskazywanie 
odpowiednich obrazków. Zwróć ich uwagę na to, że jeden 
obrazek jest dodatkowy i  nie pasuje do tekstu piosenki. 
Chodź po klasie i monitoruj pracę uczniów. Ustal z ucznia
mi, który obrazek został podany dodatkowo.

•	 Upewnij się, że uczniowie zrozumieli tekst piosenki. W razie 
potrzeby wyjaśnij frazy: Walking down the street. Running in 
the playground. Lots of people we can meet. 

•	 Porozmawiaj z  uczniami o  tym, jak ważne jest wspólne 
spędzanie czasu z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami. Zapytaj 
uczniów, z kim najchętniej spędzają wolny czas i jakie za
jęcia lubią najbardziej. Zapytaj, czy znają angielskie nazwy 
tych osób i zajęć? 

•	 Powtórz z uczniami słowa piosenki, wskazując właściwe po
staci na obrazkach. Potem powiedzcie słowa piosenki, za
czynając każdą zwrotkę powoli, a kończąc ją szybko.

•	 Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaśpiewajcie piosenkę, ilustrując ja ruchem. W  pierwszej 
zwrotce spacerujcie w miejscu, w drugiej biegnijcie, a w trze
ciej udawajcie, że bawicie się piłką, „rzucając” ją do siebie na
wzajem

Zeszyt ćwiczeń, w. 4., s. 7. Poproś, aby dzieci odczytały 
zdania w  dymkach i  uzupełniły je odpowiednimi wyra
zami z  ramki. Następnie uczniowie łączą dymki z  odpo
wiednimi postaciami. Poproś o odczytanie uzupełnionych 
zdań.

Ćwiczenia oznaczone gwiazdką
Tak oznaczone ćwiczenia są nieco trudniejsze niż pozostałe. 
Podczas ich wykonywania uczniowie mogą potrzebować do
datkowej pomocy lub podpowiedzi.

	 3   Read and say.
•	 Powiedz, aby uczniowie przeczytali wypowiedzi w  dym

kach i  wybrali odpowiednie słowa. Wspólnie sprawdźcie 
odpowiedzi.

•	 Poproś, aby ochotnicy powiedzieli podobne zdania o oso
bach lub rzeczach w klasie, wskazując odpowiednie obiek
ty, np.: This is my friend. My schoolbag is small. Her name is 
Basia. 

•	 Zorganizuj pracę w parach. Powiedz, aby uczniowie mówili 
tego typu zdania o osobach przedstawionych na obu stro
nach tej lekcji w podręczniku. 

•	 Monitoruj pracę uczniów. Poproś, aby każda para zaprezen
towała dwa zdania na forum klasy.

4 Look, read and say. 
•	 Przeczytaj pytanie Chatty: Who are they? i wskaż zdjęcia po

niżej. Następnie uczniowie w parach czytają zdania i kończą 
je odpowiednimi nazwami członków rodziny. Poproś wy
brane pary o głośne odczytanie pełnych zdań.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 7. Poproś, aby uczniowie prze
czytali słowa i zakreślili niebieską kredką te, które oznacza
ją miejsca, a czerwoną te, które przedstawiają ludzi.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 2., s. 12. z zeszytu ćwi-
czeń w  sekcji More Fun. Powiedz, aby uczniowie ułożyli 
słowa, łącząc cząstkę grand ze słowami przedstawiony
mi na obrazkach. Następnie dzieci zakreślają te słowa na 
wężu wyrazowym i przepisują pozostałe litery z węża do 
diagramu, aby odczytać hasło.

 

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Nice! Fabulous! Correct!

Notatki:

2  Listen, point and sing   1/12   

3  Read and say   

4  Look, read and say   

This is my mum 
and her 

This is my dad 
and his 

This is me 
and my 

This is my neighbour.  
 His  /  Her  name is Susan.

This is my cousin.  
 His  /  Your  name is Jeff.

Wow,  your  /  my   
kite is big.

This is  my  /  her   
friend!

Who are they?

Unit 1

2.  Uczniowie słuchają piosenki, wskazując obrazki odpowiadające kolejnym zwrotkom (jeden obrazek jest dodatkowy). 
Następnie śpiewają piosenkę.

3.  Uczniowie czytają wypowiedzi dzieci i wybierają spośród dwóch propozycji odpowiednie słowo. Następnie w parach 
ćwiczą podobne zdania, wskazując wybrane osoby na rysunkach lub zdjęciach w tej lekcji. 

4. Uczniowie czytają zdania i je dokańczają.

11



Unit 1  Family
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Cele językowe
Uczeń:
•	 potrafi nazwać niektóre państwa,
•	 rozumie treść dialogów związanych z ilustracją,
•	 układa zdania mówiące o pochodzeniu dzieci,
•	 zadaje pytania o imię i miejsce pochodzenia i udziela na nie od

powiedzi,
•	 pisze po śladzie nazwy państw.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 rozpoznaje flagi poznanych państw,
•	 potrafi pracować w parze.

Słownictwo czynne
Poland, Japan, Great Britain, Canada, Germany. What’s your 
name? My name’s ... I can see ... How old are you? I’m seven. Where  
are you from? I’m from Japan. She is from Canada. 

Słownictwo bierne
We’re eight. We’re friends. Who is from Canada? How old is Justin? 
What colour is/are ... ?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 12, 13), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 8, 9, 13), karty 
obrazkowe z  poprzednich lekcji, karty obrazkowe i  wyrazowe: 
Poland, Japan, Great Britain, Germany, Canada, czysta kartka do 
zakrywania kart obrazkowych, kartki z imionami bohaterów dia
logu: Leon, Sumi, Justin, Adam, Nelson, mapa świata lub globus.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Złóż razem karty obrazkowe odpowiadające słowom, któ

re dzieci poznały na poprzednich lekcjach. Przykryj je czy
stą kartką. Zsuwaj kartkę powoli, odsłaniając kolejne karty 
i  mów razem z  dziećmi: I can see ... Uczeń, który pierwszy 
rozpozna słowo przedstawione na obrazku, wypowiada je 
głośno.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają nazwy państw i na
uczą się mówić o tym, skąd pochodzą.

Dictionary

Unit 1, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
Poland, Japan, Great Britain, Germany, Canada

1/13

•	 Włącz nagranie, poproś o jego wysłuchanie oraz powtarza
nie słów.

•	 Poproś, aby dzieci podały polskie nazwy państw wymienio
nych w nagraniu. Upewnij się, że wszystkie dzieci rozumieją 
angielskie nazwy.

•	 Zapytaj uczniów, co widzą na poszczególnych ilustracjach 
i czy wiedzą coś o tych państwach. Możesz krótko uzupełnić 
wiadomości uczniów. Wskaż poznane państwa na mapie 
świata lub globusie.

•	 Wypowiadaj nowe słowa szeptem i poproś dzieci o powta
rzanie ich normalnym głosem.

•	 Pokaż karty wyrazowe i  odczytaj je razem z  dziećmi. Na
stępnie przyczep karty do tablicy i  poproś chętne dzieci 
o  umieszczenie obok nich odpowiednich kart obrazko
wych. Teraz zdejmij karty wyrazowe i poproś uczniów o na
zwanie kart obrazkowych.

1 Listen, point and say.

Unit 1, Lesson 3. 1 Listen, point and say.
Leon: I’m Leon and this is Sumi. We’re eight.  
 I’m from Germany.
Sumi:  And I’m from Japan.
Justin:  My name is Justin. I’m from Great Britain. I’m seven.
Adam:  I’m Adam. I’m seven too. I’m from Poland.
Nelson: My name’s Nelson. I’m eight. I’m from Canada. 
 We’re friends.

1/14

•	 Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie w trakcie słuchania 
wskazywali na zdjęciach postaci, których wypowiedzi sły
szą.

•	 Wskazuj dzieci na zdjęciach i powtórz z klasą ich imiona. Za
dawaj pytania typu: Who is from Canada?.

•	 Włącz ponownie nagranie i  poproś, aby uczniowie zapa
miętali, w jakim wieku są dzieci. Wskazuj poszczególne oso
by i pytaj o ich wiek, np.: How old is Justin?.

•	 Przeczytaj wypowiedzi dzieci i poproś o ich powtórzenie.
•	 Poproś uczniów o indywidualne czytanie zdań.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 8. Powiedz, aby uczniowie na
pisali nazwy państw po śladzie i połączyli je z odpowied
nimi zdjęciami dzieci. Poproś o odczytanie zdania Chatty 
i ułożenie według tego wzoru zdań o innych dzieciach.

I’m from Poland

1  Listen, point and say   1/14   

1/13

Poland Great BritainJapan Germany Canada

NelsonJustin
Adam

LeonSumi

I’m from Great Britain.

I’m from Germany.

I’m from Canada.

I’m from Poland.

I’m from Japan.

Lesson

3

1.  Uczniowie słuchają dialogów i jednocześnie wskazują na zdjęciach osoby, które się wypowiadają. Następnie głośno 
czytają zdania w dymkach.12
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Lesson 3

Uczniom pracującym szybciej zaproponuj ćw. 3., s.  13 
z  zeszytu ćwiczeń w  sekcji More Fun. Powiedz, aby 
uczniowie pokolorowali flagi zgodnie z kodem i napisali 
odpowiednie nazwy państw.

 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaproś pięcioro chętnych dzieci do wcielenia się w role boha
terów dialogu z ćwiczenia 1. (nagranie 1/14). Rozdaj ochotni
kom kartki z imionami bohaterów. Przećwicz z każdym dziec
kiem zdania typu: I’m Nelson. I’m from Canada. Potem poproś, 
aby dzieci stawały przodem do klasy i przedstawiały się. 

2 Look and read.
•	 Poproś uczniów o odczytanie nazw państw pod flagami.
•	 Zapytaj uczniów o  kolory flag: What colours are the flags  

of Japan, Poland and Canada? What are the colours on the 
flag of Great Britain?

•	 Powiedz, aby uczniowie przesuwali palcem po splątanych 
liniach i sprawdzili, z jakich państw pochodzą dzieci na ry
sunkach.

•	 Wskazuj kolejne dzieci i poproś o układanie zdań typu: She 
is from Japan.

Ćwiczenia oznaczone ikoną dziecka
Nowa podstawa programowa w zakresie nauczania języka ob
cego na pierwszym etapie edukacyjnym kładzie nacisk na zna
jomość środków językowych dotyczących samego ucznia i jego

najbliższego otoczenia (np. ja i  moi bliscy, moja szkoła, mój 
dzień, moje samopoczucie). Ćwiczenia odnoszące się do tych 
obszarów zostały oznaczone ikoną dziecka. Możesz powiedzieć 
dzieciom, że wykonując te ćwiczenia, będą mogły opowiedzieć 
po angielsku o sobie.

 

	 3   Make and play. 
•	 Rozdaj uczniom podłużne kartki, podziel klasę na pięć grup 

i poproś o napisanie nazw poznanych państw.
•	 Poproś o wrzucenie wszystkich kartek do kosza lub pudełka.
•	 Przeczytaj zdania w dymkach i poproś o ich powtórzenie. 
•	 Zaproś chętną parę uczniów na środek. Poproś jedną oso

bę o  wylosowanie karteczki i  odczytanie nazwy miejsca. 
Teraz zachęć dzieci do przeprowadzenia dialogu. Podziel 
uczniów na pary, poproś o losowanie karteczek na zmianę 
i prowadzenie dialogów w ten sam sposób.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 8. Powiedz, aby uczniowie po
patrzyli na obrazki i odczytali podpisy pod nimi. Następnie 
poproś, żeby pracowali w parach i napisali odpowiedzi na 
pytania. Sprawdźcie odpowiedzi wspólnie.

4	Listen	and	chant.

Unit 1, Lesson 3. 4 Listen and chant.
What’s your name? (×2)
My name’s Sumi. (×2) 
How old are you? (×2) 
I’m eight. (×2) 
Where are you from? (×2)
I’m from Japan. (×2)

1/15

•	 Włącz nagranie rymowanki i  poproś o  jej uważne wysłu
chanie. Sprawdź, czy dzieci zrozumiały jej treść: What’s her 
name? Where’s she from?

•	 Odtwórz nagranie ponownie i poproś o powtarzanie zdań.
•	 Podziel klasę na dwie grupy. Poproś pierwszą grupę o zada

wanie pytań z rymowanki, a drugą – o udzielanie odpowie
dzi. Potem dokonaj zmiany ról w grupach.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 9. Poproś, aby dzieci ponumero
wały wyrazy tak, aby powstały pełne zdania. Odtwórz po
nownie rymowankę i poproś o sprawdzenie odpowiedzi.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 8. Powiedz, aby uczniowie oto
czyli właściwe podpisy pod zdjęciami. Poproś o odczyta
nie zaznaczonych nazw państw.

•	 Chętnym uczniom zaproponuj namalowanie na osobnej 
kartce flagi dowolnego państwa. Powiedz uczniom, że 
mogą napisać na odwrocie angielską nazwę państwa.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną. 
•	 Pamiętaj o pochwałach: Very nice! Fantastic! Great!

2  Look and read    

I’m from Canada.

3  Make and play    

4  Listen and chant   1/15  

Japan Poland Canada Great Britain

Where are you from?

G\=8_a/t B-ri/t]a?i/n]C,a/n,a]d]a]
Ge,\rm]a/n?y

is from is from is from is from

Unit 1

2. Uczniowie łączą osoby z odpowiednimi flagami. Następnie opisują postacie, np.:  She is from Japan.
3. Uczniowie słuchają recytowanego tekstu (What’s your name?) i recytują go wspólnie.
4.  Uczniowie wrzucają do koszyka karteczki z nazwami państw. Jedna osoba losuje karteczkę i odpowiada na pytanie: 

Where are you from?. Następnie zamieniają się rolami.

13



Unit 1  Family
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Cele językowe
Uczeń:
•	 umie wskazać obrazki zgodnie z nagraniem,
•	 potrafi nazwać członków rodziny i niektóre miejsca w mieście,
•	 umie zapytać o imię, wiek, miejsce pochodzenia i udzielić odpo

wiedzi na te pytania,
•	 czyta proste zdania i umie je dokończyć na podstawie ilustracji,
•	 umie wskazać słowo, które nie pasuje do pozostałych,
•	 przepisuje do zeszytu wybrane zdania.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi pracować w parze,
•	 umie grać w grę planszową: Snakes and ladders.

Słownictwo czynne
Parents, grandparents, daughter, son, cousin, twins, neighbour, 
street, playground, park, people. Poland, Japan, Great Britain, 
Germany, Canada. Here you are. What’s your name? My name’s ... 
How old are you? I’m eight. Where are you from? I’m from Poland. 

Słownictwo bierne
Bring me ..., please. What number is it? This is ... . They are ... . He is 
from ... . Their house is on my street. Snakes and ladders.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 14, 15), zeszyt ćwiczeń (s. 10, 11, 13), płyta CD, kar
ty obrazkowe ze słowami z rozdziału pierwszego.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji powtórzą wiadomości z roz

działu pierwszego i sprawdzą, co już potrafią.
•	 Rozmieść karty obrazkowe ilustrujące słownictwo z  roz

działu pierwszego w różnych miejscach klasy tak, aby były 
częściowo widoczne, np. za plakatami, doniczkami, praca
mi dzieci, itp. Poproś uczniów o przynoszenie konkretnych 
kart, wydając polecenia, np.: Bring me parents, please. Dziec
ko, które przynosi kartę, mówi: Here you are, a ty odpowia
dasz: Thank you.

1 Listen, point and repeat.

Unit 1, Review. 1 Listen, point and repeat.
These are my neighbours. They are twins.  
They are German.
This is Sumi from Japan. And this is my grandma and my 
grandpa.
This is my grandpa and my grandma. Their house is on my 
street. They are my neighbours. 
This is me and my sister. We are in the park with our cousin.  
He is from Great Britain.

1/16

•	 Powiedz, aby uczniowie posłuchali nagrania i wskazali od
powiednie obrazki. Po każdej wypowiedzi zatrzymaj nagra
nie i zapytaj: What number is it?

•	 Włącz nagranie ponownie. Zatrzymuj je po każdym zdaniu 
i poproś o powtarzanie. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 10. Powiedz, aby dzieci otoczyły 
pętlą w każdym rzędzie słowo, które nie pasuje do pozo
stałych i uzasadniły swoją decyzję.

2	 Read and say.
•	 Poproś chętnych uczniów o odczytanie pytań (różowe dym

ki) oraz udzielenie odpowiedzi na te pytania. Dzieci odpo
wiadające czytają początki zdań i je uzupełniają. 

•	 Zorganizuj pracę w  parach. Poproś o  zadawanie pytań 
i udzielanie odpowiedzi. Przypomnij o konieczności zmiany 
ról. Monitoruj pracę uczniów. Pomagaj dzieciom, które mają 
trudności w mówieniu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 10. Poproś, aby uczniowie prze
czytali zdania i  połączyli je z  odpowiednimi postaciami. 
Przejdź po klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 10. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali pytania i udzielili na nie odpowiedzi, korzysta
jąc z wzorów z ćwiczenia drugiego.

 

3 Look, read and say. Write.
•	 Poproś uczniów aby popatrzyli na zdjęcia, odczytali podpi

sy pod nimi i dokończyli zdania. 
•	 Powiedz, aby uczniowie wybrali trzy dowolne zdania i zapi

sali je w zeszycie. Sprawdź poprawność wykonania zadania. 

1  Listen, point and repeat   1/16   

2  Read and say    

3  Look, read and say  Write     

I’m … years old.

I’m from … .

My name is … .

What’s your name? Where are you from?

How old are you?

They are n  

She is a d  

This is a p  

They are p  

They are t  

They are g  

1

3

2

4

Review 1

1.  Uczniowie słuchają nagrania i wskazują odpowiednie obrazki. Następnie powtarzają opisy.
2.  Uczniowie pracują w parach. Jedna osoba zadaje pytania, a druga uzupełnia odpowiedzi. Następnie zamieniają się 

rolami. 
3. Uczniowie ustnie uzupełniają zdania na podstawie zdjęć. Następnie zapisują trzy wybrane zdania w zeszycie.

14141414
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I can! 

Rozwijanie umiejętności samooceny
Przed przystąpieniem do realizacji każdej z lekcji w sekcji I can 
uświadamiaj uczniom, że teraz będą mieli możliwość spraw
dzenia i ocenienia, ile już umieją. Wróćcie do lekcji otwierającej 
rozdział i przeczytajcie jeszcze raz, czego mieliście się w tym roz
dziale nauczyć. Zapytaj uczniów, czy osiągnęli cel.

 

1  Listen, point and say.

Unit 1, I can. 1 Listen, point and say.
Canada, Germany, Japan, park, son

1/17

•	 Wymieniaj nazwy zdjęć w przypadkowej kolejności i poproś 
o ich wskazywanie. 

•	 Powiedz, aby uczniowie posłuchali uważnie nagrania i wska
zali odpowiednie zdjęcia. 

•	 Poproś ochotników o nazwanie zdjęć, które nie zostały wy
mienione w nagraniu. 

2 Play.
•	 Powiedz dzieciom, ze zagrają w grę: Snakes and ladders czyli 

Węże i drabiny. Rozdaj uczniom pionki i kostki. Zorganizuj 
pracę w parach lub trójkach.

•	 Poproś, aby dzieci poruszały się po planszy zgodnie z nu
meracją od pola z napisem START do pola z napisem FINISH. 
Jeśli staną na polu ze zdjęciem, nazywają je, a jeśli staną na 

polu z pytaniem, udzielają na nie odpowiedzi. Kiedy staną 
na polu z drabiną, przechodzą na poziom wyżej, a kiedy sta
ną na wężu, spadają o poziom poniżej. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, s. 11. Active Dictionary. Powiedz, aby 
dzieci połączyły słowa z podpisami, a następnie przykleiły 
odpowiednie naklejki.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 4., s. 13 z zeszytu ćwi-
czeń w  sekcji More Fun. Powiedz, aby dzieci przeczytały 
zdania w dymkach i połączyły je z właściwymi osobami na 
ilustracji. 

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Well done! Good job!

1515

Review & I can!

Notatki:

2  Play   

1  Listen, point and say    1/17  

Where are you from?

What’s your name?

How old are you?

START

FINISH

16

9

8

1

15

10

7

2

14

11

6

3

13

12

5

4

I can1

1.  Uczniowie słuchają nagrania. Wskazują te zdjęcia, o których jest w nim mowa. Następnie nazywają pozostałe 
obrazki. 

2.  Uczniowie poruszają się po planszy i nazywają poszczególne zdjęcia lub odpowiadają na pytania. Kiedy staną 
na polu z drabiną, mogą wejść o poziom wyżej, a kiedy znajdą się na polu z wężem, spadają o jeden poziom. 

1515
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Cele językowe
Uczeń:
•	 poznaje słowa: granddaughter, grandson, great grandma, great 

grandpa,
•	 umie odpowiednio zareagować ruchem na informacje zawar

te w nagraniu,
•	 potrafi przeczytać słowa oznaczające członków rozdziny,
•	 łączy słowa z odpowiednimi osobami na zdjęciach,
•	 umie ułożyć zdania z podanych wyrazów,
•	 opowiada o  członkach swojej rodziny przedstawionych na 

drzewie genealogicznym.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie wykonać drzewo genealogiczne swojej rodziny,
•	 potrafi grać w Missing game.

Słownictwo czynne
My family is big/small. This is my mum. Granddaughter, grandson, 
great grandma, great grandpa, grandparents. 

Słownictwo bierne
Point at ... . Have you got a big family/a great grandma? Are you 
a son/daughter? Our family trees. Close your eyes. Open your eyes. 
What’s missing?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 16, 17), zeszyt ćwiczeń (s. 14, 15), karty wyrazo
we z nazwami członków rodziny, mapa świata, druciki, brązowa 
krepina, kolorowy papier, zdjęcia lub rysunki przedstawiające 
członków rodziny, kubeczki po jogurtach lub słoiki wypełnione 
plasteliną lub piaskiem, kartoniki lub nakrętki, nożyczki, klej lub 
kopie rysunku drzewka dla każdego dziecka.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Przygotuj karty wyrazowe z  nazwami członków rodziny. 

Zakrywaj je kolejno czystą kartką. Odsłaniaj powoli każdą 
kartę, pokazując pierwsze litery wyrazu i  poproś uczniów 
o odgadywanie słów.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji wykonają drzewa genealo
giczne swoich rodzin.

1	 Look and say.
•	 Zapytaj uczniów, co widzą na zdjęciach. Wskaż Afrykę i Kon

go na mapie świata. Przeczytaj podpisy do zdjęć. Wyjaśnij 
wspólnie z uczniami znaczenie słów: granddaughter, grandson, 
great grandma, great grandpa. Poproś o powtórzenie tych 
słów, wskazując jednocześnie odpowiednie osoby na zdję
ciach. 

•	 Powiedz, aby uczniowie wskazywali odpowiednie zdjęcia 
lub osoby na zdjęciach zgodnie z twoim poleceniem: Point 
at great grandma/great grandpa/granddaughter/grandson. 
Point at the big family. 

•	 Poproś uczniów o  podanie jak największej liczby nazw 
członków rodziny przedstawionych na zdjęciach.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 14. Poproś, aby uczniowie prze
czytali słowa i  połączyli je z  odpowiednimi osobami na 
zdjęciach.

•	 Przejdź po klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania. 

2	 Listen and play.

Unit 1, Wonderful world. 2 Listen and play.
Stand up if you’ve got a big family.
Jump if you’ve got a great grandma.
Sit down if you’ve got a cousin. 
Stand up if you’re a daughter. 
Stand up if you’re a son. 
Sit down if you’ve got a great grandpa.

1/18

•	 Powiedz, aby uczniowie posłuchali nagrania i wykonali od
powiednie czynności. Zatrzymaj nagranie po każdej wypo
wiedzi. Upewnij się za każdym razem, że uczniowie dobrze 
zrozumieli treść nagrania, pytając: Have you got a big family 
/a great grandma/a great grandpa/a cousin? Are you a son/
daughter?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 15. Poproś, aby uczniowie uło
żyli słowa we właściwej kolejności i zapisali powstałe zda
nia. Poproś o przeczytanie ułożonych zdań.

Pisanie w języku angielskim
Zwróć uwagę uczniów na to, że w języku angielskim wiele wy
razów inaczej się czyta, a  inaczej pisze. Powiedz, że ucząc się 
języka angielskiego, słowa piszemy używając zmysłu wzroku 
(musimy widzieć napisane słowo), a nie słuchu (nie piszemy tak, 
jak słyszymy).

 

1  Look and say    

2  Listen and play   1/18   

3  Play the ‘Missing Game’    

These are grandparents with their 
granddaughter and grandson 

This is a big family  
from Congo, in Africa 

Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie wymieniają jak najwięcej nazw członków rodziny pokazanych na zdjęciu. 
2. Uczniowie słuchają nagrania i wykonują odpowiednie czynności.
3.  Nauczyciel zapisuje na tablicy wyrazy związane z rodziną i prosi uczniów o ich odczytanie. Następnie nauczyciel poleca 

im, żeby zamknęli oczy, ściera jedno słowo i pyta: What’s missing?. Uczniowie podają słowo, które zniknęło z tablicy.

1616



19

Wonderful world

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś, aby dziewczynki wymieniły nazwy wszystkich żeńskich 
członków rodziny, a  chłopcy – wszystkich męskich członków 
rodziny.

3	 Play the ‘Missing Game’.
•	 Zapisuj na tablicy znane uczniom słowa związane z rodziną 

i proś o ich odczytywanie.
•	 Teraz powiedz, aby dzieci zamknęły oczy (Close your eyes.), 

zetrzyj jedną z  nazw, poproś o  otwarcie oczu (Open your 
eyes.) i zapytaj: What’s missing? Dzieci odgadują słowo, które 
zniknęło z tablicy. Kontynuuj zabawę aż do wytarcia wszyst
kich wyrazów. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 14. Powiedz, aby uczniowie uzu
pełnili drzewo genealogiczne odpowiednimi nazwami 
członków rodziny, pisząc je po śladzie.

Class Project (jako jedno z ćwiczeń w czasie lekcji)
•	 Wykonaj prosty rysunek drzewa (pień i niezbyt gęste gałąz

ki) i skopiuj go dla każdego ucznia. Poproś uczniów o na
rysowanie na drzewku siebie oraz członków swojej rodziny 
(dziadkowie na dole, rodzice pośrodku drzewka, a dzieci na 
górze). Dzieci mogą ozdobić drzewko według własnego po
mysłu, np.: dorysować listki, kwiatki, ptaszki.

•	 Poproś uczniów o przedstawienie członków swojej rodziny: 
My family is big/small. This is my mum., itd.

•	 Zrób wystawkę prac.

Class Project. Moja rodzina (jako odrębna jednostka lekcyjna)
•	 Wykonajcie drzewa genealogiczne uczniów. Pomóż dzie

ciom wykonać przestrzenne drzewka z  drucików owinię
tych paskami brązowej krepiny i  ozdobić je liśćmi z  kolo
rowego papieru. Umieśćcie drzewka w  kubeczkach lub 
słoikach wypełnionych plasteliną lub piaskiem i oklejonych 
kolorowym papierem. Na gałęziach drzewka uczniowie za
wieszają zdjęcia lub rysunki przedstawiające członków ro
dziny: na dolnych gałęziach dziadkowie, wyżej rodzice i ich 
rodzeństwo, na samej górze dzieci. Zdjęcia można nakleić 
na kartoniki i podpisać na odwrocie.

•	 Wykonajcie w klasie wystawę zatytułowaną Our family trees.
•	 Zachęć dzieci do przedstawienia swoich rodzin z wykorzy

staniem wykonanych drzew. Pomóż dzieciom sformułować 
zdania, np.: My family is big/small. This is my mum.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 15. Poproś, aby uczniowie wy
brali trzech członków rodziny i  narysowali ich portrety 
w ramce, a potem powiedzieli o nich zdania.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Beautiful! Good! Terrific!

17

Notatki:

This is his great grandma   
She is very old 

This is her great grandpa 

Moja rodzina
Wykonajcie drzewa 
i umieśćcie na nich zdjęcia 
członków swoich rodzin. 
Możecie je podpisać. 
Opowiedzcie po angielsku 
o swoich bliskich.

Class Project

Unit 1

Uczniowie wykonują drzewka, np. z drucików owiniętych krepiną. Następnie przygotowują zdjęcia lub rysunki członków 
rodziny, zawieszają je na drzewkach, i z pomocą nauczyciela opisują, np. My family is small. This is my mum. 17



Unit 1  Family
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nowe słowa: photo album, photographs, smartphone,
•	 potrafi zaznaczyć przedmioty występujące w filmie,
•	 umie przyporządkować właściwe nazwy do członków rodziny 

z filmu,
•	 potrafi opowiedzieć o swojej rodzinie.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 uważnie ogląda film,
•	 umie narysować swoją rodzinę.

Słownictwo czynne
Photo album, photographs, smartphone. This is ... .

Słownictwo bierne
How old are you in the photo? I’m four. Nice to meet you. I’ve got ... .  
What was in the film? Who’s number one? Look at ... . It’s a  ... .  
I’m their grandson. What’s his name? A  good daughter. A  great 
family.

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 16, 17), płyta DVD, karty obrazkowe z rozdzia
łu pierwszego, karty wyrazowe ze słowami z filmu: photo album, 
family, photographs, parents, grandson, smartphone, grandma, 
grandpa, mummy, daddy, aunt, uncle, baby sister.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Pokazuj karty obrazkowe z  rozdziału pierwszego i  poproś 

o  ich indywidualne nazywanie. Każdy uczeń, który prawi
dłowo nazwie kartę staje z  nią na środku klasy. Teraz po
wiedz, że uczniowie siedzący w ławkach mogą przejąć karty 
koleżanek lub kolegów, jeśli potrafią je poprawnie nazwać. 
Jeśli koleżanka lub kolega zabierze uczniowi stojącemu na 
środku kartę, ona lub on siada do ławki. 

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji obejrzą film opowiadający 
o rodzinie. 

Utrwalanie użytecznych zwrotów i wyrażeń
Skupcie się na wyćwiczeniu trzech minidialogów:
What’s your name? 
My name’s ... .

How old are you? 
I’m ... .

Where are you from? 
I’m from Poland. 

Możesz przez kilka lekcji z rzędu ćwiczyć je w następujący spo
sób: uczniowie siadają na podłodze lub stają w kręgu, wskazany 
przez ciebie uczeń zwraca się do osoby siedzącej lub stojącej 
obok, zadając pytanie. Zapytana osoba musi odpowiedzieć na 
pytanie, a następnie odwrócić się do kolejnego dziecka i zadać 
mu to samo pytanie. W ten sposób każde dziecko ma możliwość 
uczestniczenia w  ćwiczeniu. W  zależności od dynamiki grupy 
można w czasie jednej lekcji przećwiczyć wszystkie minidialo
gi lub tylko jeden z nich. Ważne jest, aby zostały one, w wyniku 
wielu powtórek, opanowane w stopniu dobrym przez wszyst
kich. Do utrwalenia minidialogów możesz również wykorzystać 
klasową maskotkę lub rekwizyt w postaci mikrofonuzabawki.

 

1	 Obejrzyj film i  zaznacz  nazwy rzeczy i  osób, które 
w nim występują.

Mum:  Look, Tom! Look, Jess! Look at my album. It’s a photo 
album. Look at this photograph.

Jess:  This is your family, mummy! How old are you in the 
photo?

Mum:  I’m four in this photo! Look! My parents. This is my 
daddy. And this is my mummy.

Tom:  My grandparents! Grandpa and grandma! I’m their 
grandson.

Jess: And I’m their granddaughter.
Mum: Yes! Look! I’ve got one brother.
Jess: What’s his name?
Tom: Uncle Pete!
Jess: Nice to meet you, Uncle Pete! My name’s Jess!
Mum: And I’ve got one baby sister!
Tom: She’s our Aunt Emma!
Mum: Yes! And I’ve got a son and a daughter!
Jess:  Let’s look at my smartphone! Look! This is my friend, 

Christine. She’s six. She’s from America. This is her family.
Tom:  Christine’s mummy and daddy are good parents.
Jess:  And Christine is a good daughter.
Tom:  Christine’s got a good family!
Mum: And I’ve got a great family!

•	 Wskaż obiekty na zdjęciach i wypowiedz głośno ich nazwy: 
photo album, photographs, smartphone. Poproś uczniów 
o powtarzanie tych słów.

•	 Poproś chętnych uczniów o samodzielne odczytanie pod
pisów do zdjęć.

DVD 
Club
DVD 
Club

16

photo album

photographs

smartphone
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•	 Włącz płytę DVD i poproś uczniów o uważne obejrzenie filmu. 
Po projekcji poproś uczniów o zaznaczenie obiektów, które 
pojawiły się w filmie.

•	 Sprawdź poprawność wykonania zadania. Poproś uczniów 
o wymienienie obiektów, które pojawiły się w filmie, zadając 
pytanie: What was in the film?.

2	 Popatrz na zdjęcie i otocz petlą właściwe słowa.
•	 Włącz film ponownie i poproś o zwrócenie uwagi na to, kim 

są osoby na fotografii.
•	 Poproś uczniów o  przyjrzenie się fotografii i  rozpoznanie 

osób oznaczonych numerami. Następnie poproś o zakreśle
nie w każdej parze słów podanych pod zdjęciem określenia 
odpowiadającego konkretnej osobie na zdjęciu.

•	 Sprawdź poprawność wykonania ćwiczenia, zadając pyta
nia, np.: Who is number one?.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Przygotuj i rozdaj uczniom karty wyrazowe ze słowami z filmu: 
photo album, family, photographs, parents, grandson, smartpho-
ne, grandma, grandpa, mummy, daddy, aunt, uncle, baby sister. 
Włącz ponownie film. Poproś dzieci o podnoszenie kart wtedy, 
kiedy zapisane na nich słowa pojawiają się w filmie.

3	 Narysuj swoją rodzinę i opowiedz o niej.
•	 Rozdaj uczniom kartki i poproś o narysowanie swojej rodziny. 

•	 Poproś, aby dzieci stanęły w kręgu na środku klasy lub usia
dły na podłodze ze swoimi rysunkami i opowiedziały o swo
ich rodzinach: This is my family. This is my sister. This is me., itd.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Wypowiadaj w przypadkowej kolejności pierwsze sylaby wy
razów, które wystąpiły w  filmie, rzucając w  stronę uczniów 
papierową kulkę. Poproś, aby uczeń, który złapie kulkę, dopo
wiadał dalszą część wyrazu. 

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Marvellous! Good job!

DVD Club

Notatki:

1. Uczniowie oglądają film i zaznaczają  nazwy rzeczy i osób, które pojawiły się w filmie.
 2. Uczniowie ponownie oglądają film i otaczają pętlą nazwy członków rodziny Jess i Toma oznaczonych na zdjęciu 

numerami. Następnie odczytują na głos zakreślone słowa.
3. Uczeń rysuje rodzinę i opowiada o niej.

17

1   Obejrzyj film i zaznacz  nazwy rzeczy i osób, 
które w nim występują.   

photo album      kitchen      boy    

living room       dog       bike   

1 mum / sister  2 dad / grandpa
3 grandma / aunt  4 uncle / brother
5 sister / aunt

3   Narysuj swoją rodzinę i opowiedz o niej.  

2   Popatrz na zdjęcia i otocz pętlą właściwe słowa.  
 

2 3

5

4

1

This is our …
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nazwy pomieszczeń w domu,
•	 potrafi nazwać różne obiekty na ilustracji,
•	 na podstawie zdjęcia rozpoznaje zdania prawdziwe i fałszywe 

wymienione w nagraniu, 
•	 śpiewa piosenkę o domu,
•	 umie zaznaczyć właściwe obrazki zgodnie z tekstem piosenki,
•	 poprawnie stosuje określenia wielkości: big, small.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie opisać ilustrację,
•	 potrafi zilustrować gestem różne pomieszczenia w domu.

Słownictwo czynne
House, kitchen, bedroom, bathroom, living room, big, small. I’ve 
got a house. It’s big/small. This is my bedroom/bathroom.

Słownictwo bierne
What rooms are there in the house? What can you see in the picture? 
What room is it? What are the girls playing with? What do you think, 
are they sisters or friends? You’re the winners! Congratulations!  
There is ... . There are ... . 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 18, 19), zeszyt ćwiczeń (s. 18, 19), płyta CD, kilka 
kawałków sznurka, kartki z nazwami pomieszczeń: kitchen, bath-
room, living room, bedroom w dwóch egzemplarzach.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Poproś chętnych uczniów, aby przeczytali, o czym będzie

cie się uczyć w rozdziale drugim.
•	 Narysuj na tablicy prosty domek lub pokaż daszek z dłoni 

i powiedz: This is a house. What rooms are there in a house? 
Zilustruj gestami różne pomieszczenia w domu (kitchen – 
mieszanie potrawy w naczyniu, living room – siedzenie w fo
telu, włączanie telewizora pilotem, bedroom – spanie na 
złożonych dłoniach, bathroom – mycie rąk) i poproś dzieci 
o odgadnięcie i podanie nazw tych pomieszczeń.

Różnorodność pomocy dydaktycznych i wykorzystanie re-
aliów
Zgodnie z zasadą poglądowości przedstawiaj nowe słownictwo, 
posługując się różnorodnymi technikami i pomocami wizualny
mi. Oprócz kart obrazkowych możesz wykorzystać realia, czyli 
rzeczywiste obiekty, rysunek na tablicy, gest lub mowę ciała, 
a  nawet charakterystyczny dźwięk. Tutaj do przypomnienia 
słownictwa możesz wykorzystać katalog sklepu meblowego lub 
magazyn poświęcony architekturze wnętrz, w których znajdują 
się zdjęcia poszczególnych pomieszczeń w domu. Znakomicie 
sprawdzają się również takie ilustracje wycięte z katalogu, przy
pięte do tablicy w układzie 2x2, nad którymi dorysujesz dach.

1	 Look, say and play.
•	 Zapytaj uczniów, co widzą na ilustracji: What can you see in 

the picture? What room is it? What are the girls playing with? 
What do you think, are they sisters or friends?

•	 Uzupełnij wiedzę uczniów na temat zdjęcia. Powiedz, że 
dziewczynki są siostrami, mieszkają w Kanadzie w Calgary 
(wskaż odpowiednie miejsce na mapie świata).

•	 Zorganizuj krótki konkurs. Podziel klasę na 2–3 grupy i poproś, 
aby uczniowie nazywali obiekty na zdjęciu. Zapisuj poda
wane słowa na tablicy. Podsumujcie wyniki w każdej grupie, 
pogratuluj zwycięzcom: You’re the winners! Congratulations! 
Możecie wznieść okrzyk na cześć zwycięców: Hip hip! Hurray!

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 18. Poproś uczniów, aby prze
czytali słowa i  połączyli te, które znają, z  odpowiednimi  
rysunkami. Zapytaj uczniów, ile słów udało im się połą
czyć. Poproś ochotników o głośne odczytanie słów, które 
zostały połączone.

 

2	 Listen, say and do.

Unit 2, Opener. 2 Listen, say and do.
This is a bathroom.
There is a plant on the floor.
There are two girls.
There is a doll’s house.
This is a kitchen.
There is a lamp.
The lamp is white.

1/19

•	 Włącz nagranie. Powiedz, aby uczniowie uważnie posłuchali 
zdań i wstali tylko wtedy, kiedy usłyszą zdanie prawdziwe.

•	 Odtwórz nagranie ponownie i poproś o powtarzanie kolej
nych zdań.

My room

Nauczysz się: 
• opisywać swój pokój,
• mówić o tym, co potrafisz robić,
• pytać kogoś, co potrafi robić.

1  Look, say and play.     

2  Listen, say and do.  1/19  

3  Listen and sing.  1/20  

22
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Opener

3	 Listen and sing.

Unit 2, Opener. 3 Listen and sing.
I’ve got a house, a house.
It’s big, it’s big.
I’ve got a house, a house.
It’s small, it’s small.
This is my bedroom, my bedroom.
It’s big, it’s big.
This is my bedroom, my bedroom.
It’s small, it’s small.
This is a bathroom, a bathroom.
It’s big, it’s big.
This is a bathroom, a bathroom.
It’s small, it’s small.
Look! A living room, a living room.
It’s big, it’s big.
Look! A living room, a living room.
It’s small, it’s small.
Look! A kitchen, a kitchen.

1/20

 

•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie. Odtwórz na
granie powtórnie i w trakcie słuchania wspólnie zilustrujcie 
ruchem treść piosenki, pokazując pomieszczenia w domu 
w taki sam sposób, jak na początku lekcji. Wyrazy: big i small 
pokażcie, rysując dłońmi w  powietrzu odpowiednio małe 
i duże koło.

•	 Włącz nagranie po raz trzeci i poproś o powtarzanie zdań.
•	 Poproś chłopców, aby recytowali głośno zdania z  rymo

wanki mówione przez chłopca, a dziewczynki poproś o re
cytowanie zdań mówionych przez dziewczynkę, w miejscu, 

gdzie słychać chórek, dołączają wszystkie dzieci. Potem za
proś chętne pary do recytowania rymowanki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 19. Włącz nagranie piosenki 
(nagranie 1/20) i poproś o zakreślenie właściwych rysun
ków. Przejdź po klasie i sprawdź poprawność wykonania 
zadania.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Ze sznurków ułóż na podłodze lub narysuj kredą dwa schema
tyczne domki: duży i mały. Każdy z nich podziel na cztery pola 
oznaczające pomieszczenia i umieść w nich kartki z nazwami: 
kitchen, bathroom, living room, bedroom. Podziel uczniów na 
dwie grupy i poproś o ustawienie się w rzędach. Podawaj obu 
grupom na zmianę nazwy pomieszczeń, np.: a  small living 
room, a big bathroom. Pierwsza osoba z każdego rzędu bie
gnie do odpowiedniego pomieszczenia w dużym lub małym 
domu. Jeśli prawidłowo wykona zadanie – grupa otrzymuje 
punkt. Podsumuj wyniki zabawy i pogratuluj zwycięskiej dru
żynie: You’re the winners! Congratulations!

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 19. Poproś, aby uczniowie nary
sowali swój pokój i swoje zabawki oraz podpisali te przed
mioty, których nazwy znają po angielsku.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Wonderful! Very nice! Good job!

Notatki:

19
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Cele językowe
Uczeń:
•	 rozpoznaje i nazywa obiekty w domu,
•	 określa rzeczy przymiotnikami: old, new,
•	 rozumie treść słuchanej historyjki,
•	 potrafi wskazać odpowiednie obiekty zgodnie z nagraniem,
•	 powtarza zdania za nagraniem,
•	 określa położenie różnych przedmiotów.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi grać w Sentence String.

Słownictwo czynne
Bed, computer, door, poster, old, new. It’s on/in/under the desk. 
I’ve got a new chair. I’ve got an old computer.

Słownictwo bierne
What things can you see in the bedroom? What’s new/old in the be-
droom? I like your desk. My desk is old, but my computer is new. I’m 
not a poster. Where’s the pen? What old/new things has Fred got?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 20, 21), zeszyt ćwiczeń (s. 20, 21), płyta CD, karty 
obrazkowe: bed, computer, door, poster, old, new, karty wyrazo
we oraz pełna wersja historyjki (do pobrania i wydrukowania ze 
strony dlanauczyciela.pl).

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę z  poprzedniej lekcji (na

granie 1/20).
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji posłuchają historyjki o  no

wych i starych rzeczach w pokoju Freda.

Dictionary

Unit 2, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
bed, computer, door, poster, new, old
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•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie. Poproś uczniów 
o dokładne powtórzenie nowych słów. Upewnij się, że dzie
ci dobrze zrozumiały znaczenie wyrazów: old i new.

•	 Wypowiadaj nowe słowa w przypadkowej kolejności i po
proś uczniów o wskazywanie odpowiednich obrazków.

•	 Przypnij do tablicy karty obrazkowe z  nowymi słowami. 
Wskazuj karty w przypadkowej kolejności i proś o ich nazy
wanie. Następnie twoją rolę mogą przejąć chętni uczniowie.

1 Listen and say. 

Unit 2, Lesson 1. 1 Listen and say.
1 Honey:  I like your desk, Fred.
 Fred:  My desk is old, but my computer is new.
 Honey:  It’s great.
2 Honey:  I like your chair.
 Fred:  My chair is new. 
 Honey:  I love it!
 Fred:  Be careful, Honey!
 Honey:  Ouch!
3  Fred:  Oh no! 
4  Fred’s mum: Fred, there is a chair on your desk!
 Fred:  I’m sorry, mum.
5 Fred’s mum: Fred, your computer is on the bed!
 Fred:  I’m sorry, mum.
6 Fred’s mum: Fred, your poster is under your bed!
 Honey:  I’m not a poster – I’m Honey.
 Fred:  Oh, Honey!

1/22

•	 Włącz nagranie i poproś o uważne śledzenie historyjki.
•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki, zada

jąc pytania: What things can you see in the bedroom? What’s 
new/old in the bedroom? 

•	 Zademonstruj uczniom znaczenie przyimków: in, on, under. 
Połóż długopis na swoim biurku. Zapytaj: Where’s the pen? 
i odpowiedz: It’s on the desk. Pokaż kartkę z napisem on i po
łóż ją obok długopisu. Teraz połóż długopis pod biurkiem. 
Zapytaj: Where’s the pen? i  odpowiedz: It’s under the desk. 
Pokaż kartkę z napisem under i połóż ją obok długopisu. Na
stępnie włóż długopis do swojego biurka. Zapytaj: Where’s 
the pen? i odpowiedz: It’s in the desk. Pokaż kartkę z napisem 
in i połóż ją obok długopisu. Podnieś kolejno kartki ze słowa
mi oznaczającymi przyimki, poproś uczniów o przeczytanie 
i odłóż kartki na swoje miejsce. Poproś uczniów o określa
nie położenia przedmiotów, kładąc je w różnych miejscach, 
np.: możesz położyć ołówek w piórniku, pod piórnikiem i na 
piórniku, i zapytać: Where is the pencil? Dzieci określają poło
żenie tych przedmiotów.

•	 Wskaż czwarty, piąty i szósty obrazek historyjki i zadaj pyta
nia, np.: Where’s the computer/poster/ball? Uczniowie odpo
wiadają: It’s on the desk. It’s on the bed. It’s under the bed. 

•	 Odczytuj zdania z historyjki i poproś uczniów o ich powta
rzanie.

•	 Poproś dziewczynki o wcielenie się w rolę Kate, a chłopców 
– o wcielenie się w rolę Freda i głośne odczytanie zdań z hi
storyjki. Następnie zaproś chętne pary uczniów do czytania 
zdań.

1/21

1  Listen and say.  1/22  Story 
corner

1

3

5

2

4

6

My chair is new.

Your computer 
is on the bed!

Your poster is 
under your bed!

My desk is old, but 
my computer is new.

There is a chair 
 on your desk!

bed computer olddoor newposter

1.  Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi w dymkach.
20
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1 A new computer
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Lesson 1

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 20. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali zdania w dymkach i połączyli je z odpowied
nimi obrazkami.

Odgrywanie scenek z historyjki w licznej lub słabo zdyscy-
plinowanej klasie
Jeżeli grupa jest bardzo liczna lub wykazuje duże zróżnicowa
nie pod względem dojrzałości szkolnej i  trudno jest popro
wadzić ćwiczenie polegające na odgrywaniu scenek – warto 
spróbować techniki teatrzyku kukiełkowego. Proste kukiełki 
(skopiowane i wycięte postaci z książki nalepione na patyczki) 
oraz przykryty kawałkiem tkaniny stolik, za którym schowają 
się dzieci odgrywające role, pozwolą „wyczarować” na zajęciach 
efekt teatru (w  którym przecież należy zachować ciszę) i  sku
tecznie przeprowadzić ćwiczenie. Raz zrobione kukiełki mogą 
być wykorzystywane wielokrotnie. 
Zastosowanie kukiełek pozwala także uczniom nieśmiałym lub 
introwertycznym pokonać lęk przed mówieniem w języku an
gielskim.

2 Listen, point and repeat.

Unit 2, Lesson 1. 2 Listen,point and repeat.
Honey: I’ve got a new bed. 
Fred: I’ve got an old bed.
Honey: I’ve got a new desk. 
Fred: I’ve got an old desk.
Honey: I’ve got a new poster.

1/23

Fred: I’ve got an old poster.
Honey: I’ve got a new chair. 
Fred: I’ve got an old chair.
Honey: I’ve got an old computer. 
Fred: I’ve got a new computer.

 

•	 Włącz nagranie, poproś o jego uważne wysłuchanie i wska
zanie na ilustracjach odpowiednich przedmiotów. 

•	 Zadaj pytania dotyczące rzeczy Freda i Honeya: What old/
new things has Fred got? What old/new things has Honey got?

•	 Odtwórz ponownie nagranie i poproś o powtarzanie zdań.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 21. Poproś uczniów o przeczyta
nie zdań w dymkach. Powiedz, aby uczniowie posłuchali 
nagrania 1/23 po raz trzeci i połączyli zdania z właściwymi 
postaciami.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś chętnych uczniów, aby wcielili się w role Freda i Honeya 
i o powiedzieli o rzeczach, które mają. Zapisz wzór na tablicy: 
I’ve got a new bed. I’ve got an old chair.

3	 Read and point.
•	 Poproś chętnych uczniów o przeczytanie zdań w ramkach. 

Po przeczytaniu każdego zdania dzieci wskazują, do które
go obrazka ono pasuje lub podają cyfrę, którą oznaczony 
jest obrazek.

•	 Teraz wymieniaj numery obrazków w przypadkowej kolej
ności, a uczniowie czytają odpowiednie zdania. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 21. Poproś, aby uczniowie prze
czytali zdania i  uzupełnili je odpowiednimi wyrazami 
z ramki. W punkcie czwartym dzieci samodzielnie udziela
ją odpowiedzi na pytanie na podstawie obrazka.

	 4   Play ‘Sentence String’.
•	 Pobaw się z uczniami w Sentence String. Wyjaśnij zasady. Naj

pierw ty wypowiadasz krótkie zdanie o rzeczy, którą masz, np.: 
I’ve got a chair. Następnie wskazujesz ucznia, który powtórzy 
to zdanie i dołoży do niego swoje słowo, np.: I’ve got a chair 
and a bed. Każda kolejna osoba powtarza wcześniej usłyszane 
zdanie i dodaje do niego nowe słowo. Uczniowie mogą doda
wać wszystkie rzeczowniki, jakie znają. Mogą również używać 
przymiotników: old i new oraz nazw kolorów. Sprawdźcie, jak 
długi Sentence String uda wam się ułożyć!

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 20. Powiedz, aby dzieci przeczy
tały słowa z ramki i podpisały nimi odpowiednie zdjęcia. Na 
następnej lekcji i sprawdź poprawność wykonania zadania.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Correct! I’m really proud of you! Good 

job!

2  Listen, point and repeat.  1/23   

3  Read and point.   

The poster is 
under the door.

The computer 
is on the bed.

The ball is 
under the desk.

The computer 
is on the chair.

4  Play ‘Sentence String’.   

1 2

4

3

Unit 2

2. Uczniowie słuchają wypowiedzi bohaterów, wskazują właściwe obiekty na ilustracjach i powtarzają zdania.
3. Uczniowie czytają opisy i wskazują zdjęcia, do których pasują.
4.  Uczniowie grają w Sentence String: kolejno wymienią przedmioty, które mają w swoich pokojach, np. I’ve got a bed.  

I’ve got a bed and a new computer.

21
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Cele językowe
Uczeń:
•	 rozpoznaje i nazywa niektóre przedmioty w pokoju,
•	 potrafi przeczytać zdania opisujące pokój,
•	 odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
•	 wskazuje właściwy obrazek na podstawie tekstu piosenki,
•	 powtarza zdania za nagraniem,
•	 umie opisać swój pokój,
•	 śpiewa piosenkę o różnych rzeczach w pokoju.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi grać w What’s Missing?,
•	 potrafi narysować swój pokój.

Słownictwo czynne
Lamp, picture, wardrobe, window, wall, floor. Her name’s Maria. 
She’s from Mexico. This is my bedroom. There is a big desk in my 
bedroom. Here you are. It’s on the floor/wall. There are two lamps. 
Yes, there is.

Słownictwo bierne
Close your eyes. Open your eyes. What’s missing? Give me a picture,  
please. Point at the floor. What’s her name? Where is she from? 
Where’s the picture? Is there a bed? How many lamps are there?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 22, 23), zeszyt ćwiczeń (s. 22, 23, 28), płyta CD, 
karty obrazkowe i wyrazowe ze słowami z lekcji, kartki z naryso
wanymi buziami: uśmiechniętą i smutną, piłka, czyste kartki do 
rysowania, mapa lub globus.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji nauczą się opisywać wygląd 

pokoju.
•	 Przypnij do tablicy karty obrazkowe z poprzedniej lekcji. Po

proś uczniów, żeby zamknęli oczy: Close your eyes. Zdejmij 
jedną kartę obrazkową. Teraz powiedz: Open your eyes. i za
pytaj: What’s missing? Uczniowie podają nazwę karty.

Dictionary

Unit 2, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
lamp, picture, wall, floor, wardrobe, window
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•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie. Poproś uczniów, 
aby w trakcie słuchania wskazywali obrazki i dokładnie po
wtarzali słowa.

•	 Wymieniaj po dwa dowolne słowa, a  dzieci powtarzają je 
i wska zują odpowiednie obrazki.

•	 Pokazuj karty obrazkowe z  nowymi słowami i  nazywaj je, 
naśladując głos robota. Poproś uczniów o powtarzanie.

•	 Podawaj poszczególnym uczniom karty obrazkowe, prosząc 
za każdym razem o wypowiedzenie słowa przedstawionego 
na ilustracji. Jeśli to konieczne – koryguj wymowę.

•	 Teraz poproś o  zwrot kart, mówiąc np.: Give me a  picture,  
please. Uczeń, który ma wymienioną przez ciebie kartę, po
daje ją, mówiąc: Here you are., a ty odpowiadasz: Thank you.

•	 Pokaż karty wyrazowe i  odczytaj je z  uczniami w  sposób 
globalny.

Nauczanie czytania globalnego
Pokaż uczniom karty wyrazowe. Zapytaj, czy pamietają, w jaki spo
sób uczyli się odczytywać wyrazy z kart obrazkowych w klasie I?

Przypomnij, że uczniowie nie będą odczytywać osobno wszyst
kich liter, ale pobawią się w detektywów. Poproś ich, aby uło
żyli palce w kółeczko (jak szkło powiększające detektywa), jak 
detektyw spojrzeli na karty wyrazowe i pomyśleli: Do czego to 
jest podobne? Co to może być?. Uczniowie muszą spojrzeć na 
całość wyrazu albo na jego początek i od razu zgadywać. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 22. Powiedz, aby uczniowie po
patrzyli na rysunek i napisali wyrazy z ramki obok odpo
wiednich liczb zgodnie z rysunkiem. Poproś o przeczyta
nie kolejnych słów.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś o wskazywanie różnych rzeczy w klasie, np.: Point at 
the floor. Point at the wall. Point at the desk. Możesz się umówić 
z dziećmi, że mimo polecenia nie wolno wskazywać jednego 
określonego obiektu, np. ściany.

1 Listen and read.

Unit 2, Lesson 2. 1 Listen and read.
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. Is there a window?
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•	 Zapytaj uczniów, co widzą na ilustracji.
•	 Włącz nagranie. Poproś uczniów, aby w  trakcie słuchania 

wskazywali odpowiednie przedmioty na ilustracji.

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.  
Is there a window?

1/24

1  Listen and read.  1/25  

lamp wardrobepicture windowwall floor

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
22

Lesson

2 Maria’s bedroom
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Lesson 2

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania, np.: What’s her name? Where’s Maria from? Pokaż 
Meksyk na globusie lub na mapie świata.

•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zdaniu 
i proś o powtarzanie.

•	 Pokaż kartki z uśmiechniętą i ze smutną buzią i zapytaj klasę, 
kto w tej chwili chce być uśmiechnięty lub smutny. Poproś 
o zrobienie odpowiednich min, „smutni” uczniowie odczy
tują tekst smutnym głosem, a w tym czasie „uśmiechnięci” 
sprawdzają, a potem odwrotnie: „uśmiechnięci” uczniowie 
odczytują tekst wesołym głosem, a „smutni” sprawdzają. Pa
miętajcie o właściwej mimice.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 22. Poproś, aby uczniowie połą
czyli ze sobą części zdań i odczytali je. Powiedz, że mogą 
sprawdzić swoje odpowiedzi, porównując je z tekstem na 
s. 22 w podręczniku.

	 2   Read and point. 
•	 Powiedz, aby uczniowie przeczytali pytania w ramce i przypo

rządkowali do nich właściwe odpowiedzi. Za każdym razem 
uczniowie wskazują właściwe przedmioty w pokoju Marii.

•	 Poproś chętnych uczniów o przeczytanie pytań i odpowie
dzi w parach.

•	 Przejdź po klasie i zwróć uwagę na poprawność wymowy i na to, 
czy dzieci – pracując w parach – rzeczywiście mówią po angielsku. 

•	 Zadaj podobne pytania dotyczące rzeczy w klasie, np.: How 
many windows are there? Is there a wardrobe?

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 23. Powiedz, aby uczniowie uło
żyli zdania z rozsypanych słów i zapisali je. Poproś ochotni
ków o głośne przeczytanie ułożonych zdań.

3 Listen, point and sing. 

Unit 2, Lesson 2. 3 Listen, point and sing.
Where oh where is my new lamp?
There oh there – it’s on the floor.
Where oh where is my new chair?
There oh there – it’s next to the door.
Where oh where is my new picture?
There oh there – it’s on the wall.
Where oh where is my new pen?
There oh there – it’s under the bed.
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•	 Poproś o  uważne wysłuchanie piosenki i  wskazanie tego 
obrazka, który pasuje do tekstu piosenki.

•	 Wyjaśnij znaczenie wyrażenia next to. Ustaw krzesło obok 
drzwi w klasie i powiedz: The chair is next to the door. Po
proś uczniów o powtórzenie zdania. Potem połóż długopis 
obok książki i zapytaj: Where is the pen? Uczniowie odpowia
dają: It’s next to the book. Zaprezentuj jeszcze inne przykłady 
utrwalające wyrażenie next to. 

•	 Włącz ponownie nagranie piosenki i  poproś, aby dzieci 
wskazywały odpowiednie przedmioty na obrazku.

•	 Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę. Podczas zadawania pytań 
przyłóżcie dłoń do czoła w geście poszukiwania, udzielając 
odpowiedzi wskazujcie odpowiednie przedmioty na obrazku.

•	 Zaproś chętne dzieci do śpiewania w parach. Przydziel czte
rem parom odpowiednie partie tekstu. W każdej parze je
den uczeń śpiewa pytania, a drugi odpowiedzi. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Usiądź lub stań z uczniami w kręgu i weź piłkę. Wypowiedz krót
kie zdanie o czymś, co znajduje się w twoim pokoju, np.: There 
is a bed in my room. i poturlaj (lub lekko rzuć do wybranej oso
by – jeśli stoicie) piłkę po podłodze. Uczeń, który złapie piłkę, 
wypowiada zdanie o swoim pokoju i turla piłkę do innej osoby.

	 4   Read. Then draw and say.
•	 Poproś chętnych uczniów o odczytanie wyrazów w ramce.
•	 Rozdaj czyste kartki i poproś uczniów o narysowanie swo

ich pokojów.
•	 Przeczytaj zdania w dymku i poproś o ich powtórzenie. 
•	 Zaproś uczniów z rysunkami na przód klasy i poproś o opi

sanie swoich pokojów.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 23. Poproś, aby uczniowie 
popatrzyli na ilustrację i  otoczyli pętlą właściwe słowa 
w zdaniach.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 1., s. 28 z zeszytu ćwi-
czeń w sekcji More Fun. Powiedz, aby uczniowie przeczy
tali fragmenty słów na puzzlach i połączyli je ze sobą tak, 
aby utworzyły poprawne słowa. Poproś o pokolorowanie 
par puzzli na ten sam kolor.

 Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Bravo! Congratulations! Terrific!!

2  Read and point.    

3  Listen, point and sing.  1/26    

bed
chair

computer
desk
floor   
lamp 

picture   
wall  

This is my bedroom.  
There is a big desk  

in my bedroom. 

1  Where is the picture?
2  Where is the wardrobe?
3  How many lamps are there?
4  Is there a bed?

It’s on the wall. It’s on the floor.

Yes, 
there is.

There are 
two lamps.

4  Read. Then draw and say.    

Unit 2

2.  Uczniowie czytają pytania. Przyporządkowują do nich odpowiedzi w dymkach i wskazują właściwe przedmioty 
na zdjęciu pokoju Marii.

3. Uczniowie słuchają piosenki i wybierają obrazek pokoju, o którym jest mowa w nagraniu. Następnie śpiewają piosenkę.
4. Uczniowie odczytują słowa i przykładowe zdanie, a następnie rysują swoje pokoje i je opisują.

23



Unit 2  My room
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna niektóre nazwy czynności,
•	 zadaje pytania dotyczące różnych umiejętności i  udziela na 

nie odpowiedzi,
•	 potrafi powiedzieć i napisać zdania o swoich umiejętnościach,
•	 wskazuje właściwe obrazki zgodnie z nagraniem,
•	 śpiewa piosenkę o różnych umiejętnościach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi grać w Simon Says.

Słownictwo czynne
Play computer games, play chess, play board games, dance, draw. 
Can you play computer games? Yes, I can. No, I can’t. I can dance. 
This is a  wall. No, this is a  floor. Can you dance a  happy dance? 
Come and dance/draw with me. I can ... . I can’t ... .

Słownictwo bierne
Simon says: Draw a house. Congratulations! Let’s dance together.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 24, 25), zeszyt ćwiczeń (s. 24, 25, 28, 29), płyta CD, 
karty obrazkowe i  wyrazowe: play computer games, play chess, 
dance, draw.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji nauczą się mówić o tym, co 

potrafią robić, a czego nie potrafią.
•	 Wskazuj różne obiekty i  wypowiadaj o  nich zdania praw

dziwe lub fałszywe, np.: This is a wall. Poproś uczniów, aby 
powtarzali tylko zdania prawdziwe. Jeśli wypowiesz zdanie 
fałszywe – powinni cię poprawić, np.: No, this is a floor.

Dictionary

Unit 2, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
play computer games, play chess, play board games, 
dance, draw
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•	 Włącz nagranie i  poproś o  jego wysłuchanie. Poproś 
uczniów, aby powtarzali nazwy czynności.

•	 Wymawiaj nazwy czynności wymienione w nagraniu, poka
zując je jednocześnie gestami (play computer games – kli
kanie myszką, play chess – przestawianie pionków na sza
chownicy, play board games – rzucanie kostką, przesuwanie 
pionka po planszy, dance – taneczne kroki, draw – rysowa
nie palcem w powietrzu lub na biurku). Poproś dzieci o po
wtarzanie twoich gestów i wypowiadanie słów.

•	 Pokazuj karty obrazkowe ilustrujące czynności i  poproś 
o ich nazywanie.

•	 Pokazuj karty wyrazowe z nazwami czynności i odczytuj je 
z dziećmi.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1, s. 24. Poproś o uzupełnienie ilu
stracji naklejkami z nazwami czynności i odczytanie tych 
nazw.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Pobaw się z dziećmi w Simon Says. Wydawaj różne polecenia, 
wykorzystując znane dzieciom słownictwo, np.: Simon says: 

Draw a house. Simon says: Play chess. Dzieci wykonują lub po
kazują gestami tylko te czynności, które zostały poprzedzone 
słowami: Simon says.

1	 Listen and read.

Unit 2, Lesson 3. 1 Listen and read.
– Can you play computer games, Grandpa? 
– No, I can’t. Can you play chess? 
– Yes, I can. Let’s play.

– Can you draw a cat? 
– No, I can’t. But I can draw a car.

– I can dance. 
– I can dance, too. 
– Let’s dance together!

1/28

 

•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie. Poproś uczniów, 
aby w trakcie słuchania wskazywali odpowiednie zdjęcia.

•	 Odczytuj zdania w dymkach i proś uczniów o ich powtarzanie.
•	 Poproś chętnych uczniów o samodzielne odczytanie zdań.
•	 Powtórz z  dziećmi nazwy czynności poznane w  klasie 

pierwszej: climb, swim, jump, run, fly. Zilustrujcie je gestami.
•	 Przećwicz odpowiedzi: Yes, I can. No, I can’t. Zapisz je na ta

blicy. Zadawaj uczniom pytania dotyczące ich umiejętności, 
np.: Can you play chess? Can you climb? Dzieci udzielają od
powiedzi według wzoru. 

1/27

1  Listen and read.  1/28   

2  Listen and sing.  1/29  

Yes, I can.

Can you play chess?

I can dance.

Can you draw a cat?

No, I can’t.

play computer 
games

play board 
games

play 
chess dance draw

1.  Uczniowie słuchają dialogów i śledzą zdjęcia. Następnie głośno czytają zdania w dymkach.
2. Uczniowie słuchają piosenki. Następnie wspólnie ją śpiewają. 24

Lesson

3 I can play computer games
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Lesson 3

2 Listen and sing.

Unit 2, Lesson 3. 2 Listen and sing.
Can you dance a happy dance? (×2) 
Yes, I can. (×2) 
Come and dance with me. 
Can you play computer games? (×2)
Yes, I can. (×2)
Come and play with me.
Can you draw a picture? (×2) 
Yes, I can. (×2) 
Come and draw with me.
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•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie. 
•	 Włącz ponownie nagranie i poproś o powtarzanie wersów, 

które są śpiewane dwukrotnie.
•	 Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę, zaczynając każdą zwrotkę 

bardzo cicho i kończąc bardzo głośno lub na odwrót.
•	 Zaśpiewajcie piosenkę, ilustrując ją gestami.
•	 Możesz również zaprosić trzy pary chętnych uczniów do 

śpiewania. Jedno dziecko z  każdej pary zadaje pytanie 
o umiejętności koleżanki lub kolegi, ona lub on odpowiada, 
a pierwsze dziecko zaprasza wtedy do wspólnej zabawy.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 25. Powiedz, aby uczniowie zna
leźli w diagramie siedem czasowników. Następnie poproś 
o wybranie czynności, którą potrafią wykonać i napisanie 
zdania zaczynającego się od słów: I can ... .

3 Listen, point and say.

Unit 2, Lesson 3. 3 Listen, point and say.
1 I can play computer games. 3 I can draw a cat.
2 I can play chess. 4 I can dance.
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•	 Włącz nagranie, poproś o jego wysłuchanie i wskazanie w każ
dym rzędzie odpowiedniego obrazka. 

•	 Odtwórz nagranie ponownie, zatrzymuj po każdym zdaniu 
i poproś o powtarzanie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2, s. 24. Poproś o uważne wysłucha
nie nagrania i ponumerowanie ilustracji zgodnie z nim (na
granie 1/30). Zwróć uwagę dzieci na to, że jedna ilustracja 
nie pasuje do nagrania.

4	 Read and write.
•	 Poproś dzieci o głośne przeczytanie wszystkich nazw czyn

ności.
•	 Powiedz, aby uczniowie zastanowili się, co potrafią, a czego 

nie potrafią robić i sformułowali takie zdania.
•	 Poproś o zapisanie tych zdań w zeszytach.
•	 Poproś chętne dzieci o przeczytanie napisanych zdań.

Uczniom pracującym szybciej zaproponuj ćw. 2., s. 28 
z sekcji More Fun w zeszycie ćwiczeń. Powiedz, aby dzieci 
podążały za splątanymi liniami i dowiedziały się, co potra
fią robić bohaterowie podręcznika. Poproś ochotników 
o wypowiadanie zdań o umiejętnościach poszczególnych 
postaci, np.: Snap can draw a picture.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zachęć uczniów do wygłaszania zdań o umiejętnościach człon
ków ich rodzin, np.: My mum can dance., itp. Jeśli ktoś ma w rodzi
nie kogoś, kto umie dobrze wykonywać czynność, której nazwy 
dzieci nie znają, a są ciekawe – podpowiedz im nowe słówko.

5	 Look, read and say.
•	 Poproś parę chętnych uczniów o przeczytanie zdań w dym

kach. Poproś całą klasą o powtórzenie dialogu z uwzględ
nieniem obu wersji odpowiedzi: Yes, I can./No, I can’t. 

•	 Zorganizuj pracę w parach. Poproś o przeprowadzenie po
dobnych dialogów z  wykorzystaniem słownictwa prezen
towanego przez Chatty. Monitoruj pracę uczniów, pomagaj 
dzieciom, które mają trudności w mówieniu.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3, s. 25. Powiedz, aby uczniowie po
patrzyli na rysunki i uzupełnili zdania odpowiednimi wy
razami z ramki.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 4., s. 28 z sekcji More 
Fun w zeszycie ćwiczeń. Powiedz, aby uczniowie połączyli 
ze sobą połówki zdań, a potem przepisali do diagramu lite
ry zamieszczone przy kolejnych zdaniach i odczytali hasło.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Very well! Good! Superb!

3  Listen, point and say.  1/30    

4  Read and write.   

5  Look, read and say.    

I can   dance  /  draw  /  play chess  /  play board games .

I can’t   dance  /  draw  /  play chess  /  play board games .

1 2 3 4

play computer 
games

play board 
games

play chess

dance
draw

Yes, I can. No, I can’t.

No, I can’t.
Can you 

play chess?

Unit 2

3. Uczniowie słuchają wypowiedzi, wskazują właściwe ilustracje i powtarzają zdania I can …
4.  Uczniowie odczytują nazwy czynności . Następnie tworzą po jednym zdaniu na swój temat zaczynającym się 

od I can i I can’t i  zapisują je w zeszytach. 
5. Uczniowie czytają dialog i w parach ćwiczą podobne, wykorzystując podane słownictwo.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 nazywa pomieszczenia i rzeczy w domu,
•	 potrafi powiedzieć, że coś jest stare lub nowe,
•	 opisuje swoje umiejętności,
•	 opisuje położenie różnych rzeczy w pokoju,
•	 umie przeczytać tekst, zastępując obrazki odpowiednimi słowami,
•	 wskazuje właściwe obrazki na podstawie nagrania,
•	 umie przeczytać słowa związane z domem oraz nazwy czynności,
•	 pisze wybrane zdania do zeszytu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi grać w grę planszową,
•	 umie ocenić swoje umiejętności.

Słownictwo czynne
Chair, floor, lamp, computer, picture, wall, carpet, bed, old, new. 
There is a poster under the bed. I can play chess. I can’t dance. Can 
you draw? Yes, I can. No, I can’t.

Słownictwo bierne
Is there a bed? Can you play computer games? Where is the poster? 
What’s on the wall? Is it a small bed. It’s under the bed. Yes, there is.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 26, 27), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 26, 27, 28), kar
ty obrazkowe: chair, floor, lamp, computer, picture, wall, carpet, 
bed, po dwie lub cztery karty z  obrazkami przedstawiającymi 
różne czynności: draw, run, climb, dance, swim, play.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji powtórzą wiadomości z roz

działu drugiego i sprawdzą, co już potrafią powiedzieć w ję
zyku angielskim.

•	 Rozdaj wybranym uczniom karty obrazkowe przedstawia
jące rzeczy w domu i poproś, żeby stanęli na środku klasy. 
Powiedz, że dzieci siedzące w ławkach mogą zmieniać oso
by stojące na środku pod warunkiem, że poprawnie nazwą 
obrazek, który trzyma dana osoba. Sprawdzaj, czy ucznio
wie poprawnie wymawiają słowa.

1 Read and point. Then point and say.
•	 Powiedz, aby uczniowie przeczytali wyrażenia w  ramce 

i wskazali odpowiednie zdjęcia.
•	 Teraz powiedz, aby uczniowie zasłonili ramkę z wyrażenia

mi i samodzielnie nazwali obiekty na ilustracjach.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 26. Powiedz, aby uczniowie za
znaczyli pętlą słowa nazywające te rzeczy, których nie ma 
na zdjęciach. Poproś o odczytanie zakreślonych słów.

Uczniom pracującym szybciej zaproponuj ćw. 3., s. 28 
z zeszytu ćwiczeń z sekcji More Fun. Poproś o rozwiązanie 
krzyżówki obrazkowej.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Ustawcie krzesła w  kręgu. Poproś uczniów o  zajęcie miejsc. 
Stań pośrodku i powiedz zdanie o czynności, którą potrafisz 
wykonać lub której nie umiesz wykonać, np.: I can draw a dog. 
Wszyscy uczniowie, którzy potrafią narysować psa, wstają i za
mieniają się miejscami. Staraj się usiąść na miejscu jakiegoś 
dziecka. Uczeń, który został bez krzesła, wypowiada zdanie 
o  swoich umiejętnościach, np. I  can jump. I  can’t play chess. 
Następuje zmiana miejsc i na środku pozostaje kolejna osoba.

2 Look, read and point.
•	 Powiedz, aby uczniowie dokładnie obejrzeli rysunek pokoju. 
•	 Przeczytaj kolejne zdania i  zawieś głos przed miejscem, 

w którym dzieci mają wybrać odpowiednie słowa. Uczniowie 
dopowiadają właściwe słowa, a ty kontynuujesz czytanie.

•	 Poproś uczniów o indywidualne przeczytanie zdań.

3 Read and say.
•	 Poproś uczniów o  nazwanie kolejnych obrazków umiesz

czonych w zdaniach.
•	 Powiedz, aby dzieci przeczytały kolejne zdania, zastępując 

obrazki właściwymi słowami.

2  Look, read and point.    

3  Read and say.    

new picture
old chair 
old floor
new chair
new floor
old lamp

old computer
old picture
new lamp

new computer

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

1  Read and point. Then point and say.     

The lamp is  on  /  under  the floor.
The poster is   on  /  under  the bed.
The desk is   next to  /  in  the bed.
The computer is   on  /  in  the desk.

There is a big  in my room. There is a  next to my 

. There is a  on the wall and a  on the . 

In my room I can play  and .

Review 2

1.  Uczniowie czytają wyrażenia i wskazują właściwe zdjęcia. Następnie zakrywają ramkę ze słówkami, ponownie 
wskazują wybrane fotografie i je nazywają.  

2. Uczniowie oglądają rysunek, a następnie czytają zdania i wybierają właściwe słówka spośród podanych.
3. Uczniowie czytają tekst, jednocześnie zastępując obrazki właściwymi słowami. 
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Review & I can!

I can! 

W  sekcji I  can sprawdzimy, czy opanowaliście słowa i  zwroty 
z rozdziału drugiego, czy umiecie je rozpoznać w czasie słucha
nia oraz nazwać na ilustracjach. Podczas gry przekonamy się, 
czy potraficie powiedzieć poznane słowa i zwroty po angielsku 
i czy potraficie współpracować z koleżanką lub kolegą.

1 Look, listen and say.

Unit 2, I can. 1 Look, listen and say.
Is there a bed?
Is there a lamp?
Is there a wall?
Can you play computer games?
Can you draw?
Can you dance?
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•	 Poproś uczniów, aby uważnie posłuchali nagrania i wskazali 
obrazki, do których odnoszą się usłyszane pytania. Zatrzy
muj nagranie po każdym pytaniu i poproś chętnego ucznia 
o podanie odpowiedzi – wstaje i pokazuje w podręczniku 
dany obrazek. 

•	 Powiedz, aby dzieci nazwały pozostałe obrazki. 

2 Play.
•	 Powiedz, aby uczniowie zagrali w grę planszową w parach 

lub trójkach. Rozdaj kostki i pionki do gry. 

•	 Uczniowie poruszają się po planszy, przesuwając pionki 
zgodnie z wyrzuconą liczbą oczek. Jeśli staną na polu z zie
loną ramką, budują zdanie zaczynające się od There is ... ., 
np.: There is a poster under the bed. Jeśli staną na polu z nie
bieską ramką, tworzą zdanie zaczynające się od I  can ... .,  
np.: I can play chess. Jeśli staną na polu z czerwoną ramką, 
mówią zdanie zaczynające się od I can’t ... ., np.: I can’t dance.  
Możesz narysować na tablicy ramki w trzech kolorach i zapi
sać początki zdań, aby ułatwić uczniom stosowanie reguł gry. 

•	 Powiedz, aby uczniowie zapisali w  zeszytach dwa wybra
ne zdania, które ułożyli w  trakcie gry. Poproś ochotników 
o przeczytanie zapisanych zdań.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 26. Poproś o przeczytanie pytań 
i  odpowiedzi, i  połączenie ich w  pary poprzez wpisanie 
odpowiednich liczb w okienka. Poproś chętne dzieci o od
czytanie dialogów w parach.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Przygotuj karty z obrazkami przedstawiającymi różne czynno
ści: draw, run, climb, dance, swim, play (po dwie lub cztery sztuki 
każdej karty) i rozdaj je uczniom. Każde dziecko otrzymuje lub 
losuje kartę przedstawiającą jedną czynność. Uczniowie cho
dzą po klasie i szukają osoby, która ma taką samą kartę, zadając 
pytania, np.: Can you dance?. Osoby pytane odpowiadają: Yes, 
I can. lub No, I can’t. zgodnie z tym, czy mają daną czynność 
na swojej karcie. Nie wolno pokazywać innym swojej karty. Po 
wykonaniu zadania pary ustawiają się razem na środku klasy.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, s. 27., Active Dictionary. Poproś, aby dzie
ci połączyły słowa z podpisami, a potem przykleiły odpo
wiednie naklejki.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Well done! Good job!

Notatki:

1  Look, listen and say.   1/31  

2  Play.  

ST
A

R
T

FI
N

IS
H

2 I can

1.  Uczniowie słuchają nagrania, a następnie wskazują, których obrazków dotyczy usłyszane pytanie. Następnie 
nazywają pozostałe obrazki.

2.  Uczniowie poruszają się po planszy za pomocą rzutów kostki. Jeśli staną na polu z zieloną ramką, budują zdanie 
zaczynające się od There is…, na polu z niebieską ramką – I can…, a na polu z czerwoną – I can’t. Na koniec zapisują 
w zeszytach dwa wybrane zdania.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nazwy miejsc w domu i wokół domu,
•	 mówi zdania o tym, w jakich pomieszczeniach są różne postaci,
•	 umie ułożyć nazwy z rozsypanych liter,
•	 podaje nazwę pomieszczenia na podstawie jego opisu,
•	 potrafi ułożyć zdania o swoim pokoju.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi pracować w grupie,
•	 umie wykonać model swojego pokoju.

Słownictwo czynne
Study, garden, garage, attic, bathroom, living room, kitchen,  
bedroom. There is a carpet on the floor. Honey is in the kitchen.

Słownictwo bierne
Look at the flowers in the garden. The girl is in the garage. This is 
an old attic. There are flowers in this place. There is a computer in 
this room. Where is Honey? What rooms are there in this house?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 28, 29), zeszyt ćwiczeń (s. 30, 31), płyta CD, duże 
pudełka, małe pudełka po zapałkach, lekarstwach, herbacie itp., 
karton, papier kolorowy, kolorowe kartony, skrawki tkanin lub 
bibuły, nożyczki, klej.

Rozgrzewka 
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji wykonają model swojego po

koju i nauczą się go opisywać.

1 Look, point and say.
•	 Wskaż miejsca przedstawione na zdjęciach: study, garden, 

garage, attic, nazwij je i poproś uczniów o powtórzenie.
•	 Odczytaj zdania zamieszczone przy ilustracjach, a następ

nie poproś chętnych uczniów o ich odczytanie.
•	 Upewnij się, czy uczniowie rozumieją znaczenie słów: study 

i attic. Jeśli trzeba, podaj polskie odpowiedniki.
•	 Wymień ponownie nowe słowa i poproś uczniów o wskaza

nie odpowiednich ilustracji.
•	 Teraz skup uwagę uczniów na obrazku domu. Poproś, aby 

uczniowie nazwali pomieszczenia w  domu na ilustracji: 
What rooms are there in this house?.

•	 Mów zdania o tym, co znajduje się w danym pomieszczeniu, 
np.: There is a computer in this room. Uczniowie wskazują od
powiednie pomieszczenie na obrazku i podają jego nazwę.

Skupianie uwagi uczniów na właściwej ilustracji
Egzekwuj pokazywanie właściwych obrazków, np.: wydając po
lecenia: Finger up!, a następnie: Finger on the book! i prezentując 
modelowo właściwe czynności. Upewnij się, że wszyscy ucznio
wie wykonują polecenie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 30. Poproś uczniów, aby ułożyli 
nazwy pomieszczeń z  rozsypanych liter i  podpisali nimi 
zdjęcia. Poproś ochotników o odczytanie zapisanych słów.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 30. Powiedz, aby uczniowie prze
czytali nazwy pomieszczeń na kolorowych kołach i połączy
li je z nazwami przedmiotów, które można w nich znaleźć.

2 Play ‘Where is ... ?’.
•	 Powiedz, aby uczniowie popatrzyli na ilustrację i powiedzie

li zdania o tym, gdzie znajdują się poszczególne postaci, np.: 
Where is Honey? Dzieci odpowiadają: Honey is in the kitchen., 
itd. Powtórz kilka pytań i odpowiedzi z całą klasą.

•	 Zorganizuj pracę w parach. Jedno dziecko zadaje pytanie, 
drugie udziela odpowiedzi. Przypomnij o  konieczności 
zmiany ról. Monitoruj pracę uczniów. Pomagaj dzieciom, 
które mają problemy w mówieniu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 31. Powiedz, aby uczniowie prze
czytali zdania i narysowali brakujące przedmioty w odpo
wiednich pomieszczeniach. Przejdź po klasie i sprawdź po
prawność wykonania zadania.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Usiądź lub stań z uczniami w kregu i weź piłkę. Wypowiedz krót
kie zdanie o czymś, co znajduje się w twoim pokoju, np.: There is 
a bed in my room. i poturlaj (lub rzuć – jeśli stoicie) piłkę po podłkę po podkę po pod
łodze. Uczeń, który złapie piłkę, wypowiada zdanie o swoim 
pokoju i turla piłkę do innej osoby. 

1  Look, point and say.     

2  Play ‘Where is ...?’.   

There is a computer  
in this study.

Look at the flowers 
in the garden.

Wonderful worldWonderful world

1  Nauczyciel mówi, co znajduje się w danym pomieszczeniu, np. There is a computer in this room. Uczniowie wskazują 
na obrazku odpowiednie pomieszczenie i podają jego nazwę.

2.  Uczniowie grają w parach. Jedna osoba zadaje pytanie, np.: Where is Honey?, a druga odpowiada: Honey is in the 
kitchen.
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Wonderful world

Class Project (jako jedno z ćwiczeń podczas lekcji)
•	 Zgromadź wspólnie z dziećmi w jednym dużym pudle pu

dełka różnej wielkości, nakrętki po napojach, szamponach, 
itp., skrawki tkanin, plastelinę, papier kolorowy, kolorowe 
kartony, papier pakowy, bibułę. 

•	 Powiedz, że każde dziecko wykona jeden element wyposa
żenia pokoju. Poproś uczniów o przemyślenie, jakie rzeczy 
będą im potrzebne do pracy. Zaproś dzieci do pudła i po
proś o wybranie odpowiednich rzeczy. 

•	 Dzieci wykonują meble (oklejają pudełka papierem koloro
wym lub pakowym), robią kwiaty doniczkowe (wypełniają 
nakrętki plasteliną i wtykają do nich kwiaty wycięte z kolo
rowych kartonów), wycinają dywaniki, zasłony, firany, itp.

•	 Przygotuj wcześniej duże pudło z  odciętą jedną ścianką. 
Poproś uczniów o  przyniesienie wykonanych elementów 
i umieszczenie ich w pokoju.

•	 Poproś uczniów o  opisanie wyglądu pokoju. Jeśli trzeba, 
pomóż dzieciom sformułować proste zdania, np.: There is 
a carpet on the floor. There is a lamp in this room.

Class Project. W moim pokoju (jako odrębna jednostka lek
cyjna)
•	 Podziel klasę na kilkuosobowe grupy. Każda grupa ma za za

danie wykonać model pokoju. Z dużego pudełka należy usu
nąć jedną ściankę. W  tak przygotowanym „pomieszczeniu” 
dzieci umieszczają meble wykonane z  mniejszych pudełek 
oklejonych kolorowym papierem lub kartonu. Zróbcie firan
ki, zasłony, dywan i pościel ze skrawków tkanin lub bibuły.

•	 Poproś uczniów o  opisanie wyglądu pokoju. Jeśli trzeba, 
pomóż dzieciom sformułować proste zdania, np.: There is 
a carpet on the floor. There is a lamp in this room.

•	 Zróbcie w klasie wystawkę wykonanych prac. 

Treści językowe w projektach
Należy zwracać uwagę na to, aby wykonując projekt klasowy, 
grupowy lub indywidualny, nie zatracić treści językowych. 
W razie potrzeby czas wykonania projektu można skrócić (lub 
uprościć sam projekt), aby dać uczniom więcej możliwości wy
korzystania i zaprezentowania wiedzy językowej. Tutaj możesz 
także wykorzystać ilustracje z katalogów lub czasopism, z któ
rych uczniowie wytną poszczególne meble lub elementy wy
posażenia pokoju.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 31. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali wyrazy obok zdjęcia i  otoczyli linią te, które 
widać na zdjęciu.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Brilliant! Great!

Notatki:

The girl is in 
the garage.

This is an old attic.

Unit 2

Class Project

W moim pokoju
Wykonaj kartonową 
makietę swojego pokoju. 
Umieść w nim meble  
i inne potrzebne sprzęty. 
Opisz pokój po angielsku. 

Unit 2

Uczniowie wykonują makiety swoich pokoi, wykorzystując pudełka, karton, papier kolorowy, skrawki tkanin itp. 
Następnie z pomocą nauczyciela opisują swoje prace, np.: There is a lamp in this room. There is a carpet on the floor. 29
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nazwy pomieszczeń w domu i części budynku,
•	 potrafi ponumerować obiekty zgodnie z treścią filmu,
•	 umie określić na podstawie filmu, które przedmioty należą  

do danej osoby,
•	 umie opowiedzieć o swoim wymarzonym pokoju. 

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 uważnie ogląda film.

Słownictwo czynne
Living room, kitchen, bathroom, bedroom, garden, roof, window, 
hut, Jess’s bedroom, Tom’s bedroom. My room is ... . There is ...  
in my room. I can ... in my room.

Słownictwo bierne
This is ... Come on! Let’s see! You can’t ... . I’ve got ... . It’s big. Look at ... .  
Grandpa’s old armchair! What’s number one? You’re the winners! 
Congratulations!

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 32, 33), płyta DVD.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji obejrzą film opowiadający 

o różnych domach.
•	 Zapisz na tablicy znane dzieciom nazwy pomieszczeń w domu 

i  miejsc wokół domu, wskazuj poszczególne słowa i  poproś 
uczniów o ich odczytywanie chórem. Następnie wskazuj po
szczególnych uczniów i proś ich o samodzielne odczytywanie 
słów. Jeśli dziecko odczyta słowo poprawnie, może zetrzeć je 
z tablicy. 

1 Obejrzyj film i ponumeruj słowa oraz wyrażenia w ta-
kiej kolejności, w jakiej pojawiają się w filmie.

Jess:  This is our family’s house.
Tom:  It’s big!
Jess:  And it’s great!
Jess & Tom: Come on! Let’s see!
Jess:   This is our living room. There are big windows  

in the living room. You can see the garden. 
There’s a new carpet on the floor and ... look! ... 
Grandpa’s old armchair!

Tom:  Come on! This is the kitchen.
Jess & Tom: Hello, Mummy!
Mum:  Hello, Tom. Hello, Jess.
Tom:  Come on!
Jess:   This is the bathroom. It’s small. Come and see my 

room! This is my bedroom! This is my bed. There’s 
a nice lamp. And there’s a picture on the wall. My 
bedroom is big! I can draw ... I can dance ... and 
I can play in my bedroom.

Tom:   But you can’t play computer games in your room! 
Come on! This is my room! It’s great! Look! I’ve 
got a new computer. I can play computer games. 
And I can play chess!

Jess:  Let’s look at your computer!
Tom:   Look ... It’s a house in Africa! This is a hut. It hasn’t 

got any windows. Look at these huts. Look at 
their roofs!

Jess:  Houses in Africa are small! They’ve got one room.
Tom:   Yes! Our house is big and it’s got big windows! 

It’s got a living room, a kitchen, a bathroom, my 
bedroom ... 

Jess:  ... and my bedroom! I like my house!

•	 Nazwij obiekty na ilustracji i poproś o powtórzenie słów.
•	 Wymieniaj nowe słowa ponownie i poproś uczniów o wska

zywanie odpowiednich obiektów na ilustracji.
•	 Poproś chętne dzieci o odczytanie słów i wyrażeń w ramce.
•	 Włącz płytę DVD, poproś o uważne obejrzenie filmu i ponu

merowanie słów i wyrażeń z ramki w takiej kolejności, w ja
kiej pojawiają się w filmie.

•	 Sprawdź poprawność wykonania zadania, zadając pytania, 
np.: What’s number one?.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaproś dwoje ochotników do wcielenia się w role Jess i Toma. 
Włącz film, zatrzymuj go po każdej wypowiedzi i proś o po
wtarzanie zgodnie z przydzielonymi rolami. Możesz podzielić 
film na trzy lub cztery części i odtwarzając każdą z nich, zapra
szać do zabawy inną parę chętnych.

2 Obejrzyj film i wpisz J lub T w okienka przy zdjęciach. 
Nazwij wszystkie elementy widoczne na fotografiach.

•	 Wyjaśnij uczniom, że literą J trzeba oznaczyć to, co należy 
do Jess, a literą T – do Toma.

•	 Włącz film ponownie i poproś, aby dzieci wpisywały litery J 
lub T przy odpowiednich zdjęciach.

3	 Opowiedz o swoim wymarzonym pokoju.
•	 Powiedz, aby uczniowie wyobrazili sobie swój wymarzony 

pokój i opowiedzieli o nim.
•	 Zapisz na tablicy wzory zdań, których uczniowie mogą 

używać w swoich wypowiedziach: My room is ... . There is ...  
in my room. I can ... in my room. 
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DVD Club

 ! Ćwiczenie dodatkowe
•	 Podziel klasę na dwie drużyny i zorganizuj konkurs znajo

mości słów. Drużyny podają na zmianę po jednym słowie 
z  kategorii: House. Jeśli któraś z  nich zastanawia się zbyt 
długo – drużyna przeciwna liczy po angielsku do dziesię
ciu i po tym czasie przejmuje inicjatywę. Wygrywa drużyna, 
która poda więcej słów.

•	 Pogratuluj drużynie zwycięskiej: You’re the winners!  
Congratulations!

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Super! Incredible! Amazing!

Notatki:

Notatki:

1. Uczniowie oglądają film. Numerują słowa i wyrażenia w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w filmie.
2.  Uczniowie ponownie oglądają film i oznaczają literą J rzeczy, które ma Jess, a literą T obiekty, które ma Tom. 

Następnie nazywają wszystkie elementy.
3.  Uczeń opowiada o swoim wymarzonym pokoju, używając zdań: My room is ...., There is .... in my room., I can .... in 

my room.
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J = Jess      T = Tom

1  Obejrzyj film i ponumeruj słowa oraz wyrażenia 
w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w filmie.  

 

1 2 3

4 5

3   Opowiedz o swoim wymarzonym pokoju. 

garden        Jess’s bedroom 

bathroom        living room         

kitchen        Tom’s bedroom 

2  Obejrzyj film i wpisz J lub T w okienka przy 
zdjęciach. Nazwij wszystkie elementy widoczne na 
fotografiach.  
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Cele językowe
Uczeń:
•	 przypomina sobie nazwy zwierząt domowych poznane w klasie 

pierwszej, 
•	 potrafi podać nazwę zwierzęcia na podstawie jego opisu,
•	 powtarza nazwy zwierząt hodowanych w gospodarstwie,
•	 umie zadać pytania dotyczące wyglądu zwierząt i udzielić  

na nie odpowiedzi,
•	 powtarza zdania za nagraniem,
•	 recytuje rymowankę o zwierzętach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie opisać ilustrację,
•	 potrafi naśladować głosem różne zwierzęta.

Słownictwo czynne
Hamster, fish, rabbit, cat, dog, canary, mouse, rat, pet, animal. 
Have you got a rabbit? Yes, I have. Is it big? Yes, it is. Can it jump/
swim/climb? Yes, it can. No, it can’t.

Słownictwo bierne
What pets can you name? What animals are these? Pigs, hens, 
roosters. What colour is the dog/fish? What animal can run/swim? 
What pets are in the chant? I’ve got a  pet. It’s big and black. It 
can run. What is it? Guess! What can you see in the picture? What 
colour are the pigs? How many pigs can you see? Your row is the 
winner! Congratulations!

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 30, 31), zeszyt ćwiczeń (s. 34, 35), płyta CD.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powtórz z dziećmi nazwy zwierząt. Zapytaj: What pets can 

you name?. Uczniowie wymieniają nazwy zwierząt domoUczniowie wymieniają nazwy zwierząt domo
wych, które pamiętają z klasy pierwszej. Przypomnij nazwy 
zwierząt, których dzieci nie pamiętają. 

•	 Poproś chętnych uczniów, aby przeczytali, o czym będzie
cie się uczyć w rozdziale trzecim.

1 Look, listen and say.

Unit 3, Opener. 1 Look, listen and say.
–  I’ve got a pet. It’s big and black. It can run.  

What is it? Guess!
–  It’s a dog. I’ve got a pet, too. It’s small and orange. It can 

swim. What is it? Guess!
– It’s a fish.
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•	 Zapytaj uczniów, co widzą na zdjęciu: What can you see  

in the picture? What animals are these?. Jeśli uczniowie nie 
znają zwierząt hodowanych w  gospodarstwie, wskaż je na 
zdjęciu, podaj ich nazwy i poproś o powtórzenie: pigs, hens, 
roosters. Teraz zapytaj: What colour are the pigs? How many pigs 
can you see? Porozmawiaj z dziećmi o tym, w jaki sposób chłoPorozmawiaj z dziećmi o tym, w jaki sposób chło
piec przedstawiony na zdjęciu może się opiekować zwierzę
tami. Wyjaśnij uczniom, że zdjęcie zrobiono w Laos, w Luang 
Namtha. Możecie poszukać Laosu na mapie świata.

•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie. Poproś uczniów, 
aby odgadli nazwy zwierząt, o  których mowa, i  podali je 
w czasie przerwy w nagraniu: Guess, what pets are these.

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania, np.: What colour is the dog/fish? Is it big/small? What 
animal can run/swim? 

•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zdaniu 
i poproś o powtarzanie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 34. Powiedz, aby uczniowie prze
czytali słowa i połączyli z rysunkami te wyrazy, które znają.  
Poproś ochotników o podanie wyrazów, które już znają.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaproś ochotników do naśladowania głosów poznanych zwie
rząt. Pozostali uczniowie odgadują zwierzęta i podają ich nazwy.

2 Listen and chant.

Unit 3, Opener. 2 Listen and chant.
Have you got a rabbit? Have you got a rabbit?
Yes, I have. Yes, I have.
Is it big? Is it big?
Yes, it is. Yes, it is.
Can it jump? Can it jump?
Yes, it can. Yes, it can.

Have you got a hamster? Have you got a hamster?
Yes, I have. Yes, I have.
Is it small? Is it small?
Yes, it is. Yes, it is.
Can it climb? Can it climb?
Yes, it can. Yes, it can.

Have you got a parrot? Have you got a parrot?
Yes, I have. Yes, I have.
It is small? It is small?
Yes, it is. Yes, it is.
Can it swim? Can it swim?
No, it can’t. No, it can’t.
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Opener

•	 Przed wysłuchaniem rymowanki powiedz uczniom, że mają 
za zadanie zapamiętać, o  jakich zwierzętach jest mowa 
w nagraniu. Włącz nagranie. Zapytaj uczniów: What pets are 
in the chant?. Uczniowie podają nazwy zwierząt. Czy udało 
im się wymienić wszystkie, które pojawiły się w rymowance?

•	 Włącz nagranie ponownie i poproś dzieci, aby powtarzały 
zdania, kiedy słyszą je po raz drugi.

•	 Powtórz wraz z uczniami słowa rymowanki, wybijając rytm 
klaskaniem, tupaniem lub uderzaniem dłońmi o kolana.

•	 Poproś dzieci o recytowanie rymowanki w grupach: dziew
czynki recytują zdania wypowiadane w  nagraniu przez 
dziewczynkę, a  chłopcy – zdania wypowiadane przez 
chłopca. Następnie dzieci recytują rymowankę w  parach. 
W czasie recytowania rymowanki pokazujcie gestami zwie
rzęta, o których mówicie: rabbit – długie uszy, hamster – sta
nie na dwóch łapkach, parrot – machanie skrzydłami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 35. Włącz nagranie rymowanki 
i powiedz, aby uczniowie zakreślili słowa, które wystąpiły 
w piosence. Poproś ochotników o przeczytanie zaznaczo
nych słów.

 

3 Say.
•	 Poproś, aby uczniowie pracowali w parach i wymyślili tekst 

własnej zwrotki rymowanki, zmieniając nazwy zwierząt 
i czynności. 

•	 Poproś chętne pary uczniów o zaprezentowanie wymyślo
nych przez siebie rymowanek przed całą klasą.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 35. Powiedz, aby uczniowie 
podpisali zwierzęta, które są na zdjęciach, a następnie po
łączyli każde zwierzę z jedną czynnością, której nie potrafi 
wykonać. Powiedz początek zdania o każdym ze zwierząt, 
np.: A  rabbit can’t ... ., a  uczniowie dopowiadają nazwę 
czynności, której zwierzę nie umie robić.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Pobaw się z klasą w Chinese Whispers. Posadź klasę w dwóch 
lub trzech rzędach. Powiedz pierwszej osobie w  rzędzie do 
ucha nazwę zwierzęcia z  lekcji. Uczniowie przekazują sobie 
słowo w ten sam sposób aż do ostatniej osoby w rzędzie. Rząd 
zdobywa punkt, jeśli słowo zostało prawidłowo przekazane. 
Podsumuj wyniki w rzędach, pogratuluj zwycięskiemu rzędo
wi: Your row is the winner! Congratulations!

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Nice! Well done! OK!

Notatki:

1  Look, listen and say.   1/32   

2  Listen and chant.  1/33  

3  Say.   

Nauczysz się: 
• opisywać wygląd zwierząt,
• nazywać zwierzęta,
•  opowiadać o tym, co niektóre  

zwierzęta potrafią robić.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna określenia dotyczące wyglądu zwierząt,
•	 rozumie treść historyjki obrazkowej,
•	 powtarza zdania za nagraniem,
•	 potrafi przeczytać niektóre zdania z historyjki,
•	 umie wskazać zwierzęta na podstawie ich opisu w nagraniu,
•	 zapisuje określenia dotyczące wyglądu zwierząt. 

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 zachowuje dyscyplinę podczas pracy w parach.

Słownictwo czynne
Short tail, long tail, fur, brown, grey. Here you are. It’s small/big.  
It can run and climb. It’s got a short tail/long ears. What is it?

Słownictwo bierne
Who is it? Give me a clue. It isn’t grey. I know. Has Snap/Chatty got 
a tail? What tail has Snap/Chatty got? What fur has Honey got? 
Can Chatty fly?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 32, 33), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 36, 37, 44), karty 
obrazkowe: short tail, long tail, fur, brown, grey, karty wyrazowe 
oraz pełna wersja historyjki (do pobrania i wydrukowania ze 
strony dlanauczyciela.pl).

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powtórz z dziećmi nazwy kolorów. Poproś o dotykanie rze

czy w kolorze, który wymienisz, np.: Touch blue. Touch yellow. 
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji nauczą się opisywać wygląd 

zwierząt.

Dictionary

Unit 3, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
short tail, long tail, fur, brown, grey

1/34

 

•	 Włącz nagranie, poproś o  jego wysłuchanie i powtarzanie 
słów.

•	 Pokazuj karty obrazkowe przedstawiające słownictwo z na
grania i nazywaj je wspólnie z uczniami.

•	 Pokazuj karty wyrazowe z tymi samymi słowami i odczytuj 
je z wspólnie dziećmi.

•	 Ułóż karty obrazkowe w rzędzie w wolnym miejscu, np. na 
końcu klasy. Daj dzieciom do wylosowania odpowiadające 
im karty wyrazowe. Uczeń po wylosowaniu karty odczytuje 
podane na niej słowo, a  następnie przynosi odpowiednią 
kartę obrazkową, mówiąc: Here you are. Ty odpowiadasz: 
Thank you. W drugiej rundzie możesz dać do losowania kar
ty obrazkowe i poprosić uczniów o przynoszenie kart wy
razowych.

Zeszyt ćwiczeń, ćw 1., s. 36. Poproś uczniów, aby podpi
sali zdjęcia odpowiednimi wyrazami z ramki. 

1	 Listen and say.

Unit 3, Lesson 1. 1 Listen and say.
1  Kate: Let’s play “Who is it?”!
 Honey:  Yes!
 Snap:  Good idea!
 Chatty:  Can I go first?
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2  Chatty:  Give me a clue.
 Kate:  It’s got a tail. Who is it?
 Snappy: Is it Fred?
 Fred:  No. I haven’t got a tail! 
3  Chatty:  Give me a clue!
 Kate:  It’s got a short tail. Who is it?
 Chatty:  Is it Snap?
 Snap:  No. I’ve got a long tail.
4  Chatty:  Give me a clue!
 Kate:  It isn’t grey or brown. It hasn’t got fur. Who is it?
 Chatty:  Is it Honey? 
 Honey:  No. I’ve got brown fur.
5  Chatty:  I don’t know who it is.
6  Kate:  It can fly. Who is it?
 Chatty:  I know! I know! Is it me?
 Kate:  Yes, Chatty – it’s you.

•	 Włącz nagranie i poproś o uważne śledzenie historyjki.
•	 Porozmawiaj z dziećmi o tym, na czym polega gra: Who is it? 

Wyjaśnij znaczenie frazy: Give me a clue. Zadawaj pytania doty
czące treści historyjki, np.: Has Snap/Chatty got a tail? What tail 
has Snap/Chatty got? What fur has Honey got? Can Chatty fly?.

•	 Odtwórz nagranie historyjki, zatrzymuj je po każdym zda
niu i poproś uczniów o powtarzanie.

Przed włączeniem nagrania historyjki przypomnij uczniom, że 
usłyszą więcej zdań niż te zapisane w podręczniku. Powiedz, że 
tylko niektóre wypowiedzi bohaterów zostały zapisane w dym
kach. Ćwiczenie z powtarzaniem zdań możecie wykonać, korzy
stając tylko ze zdań w podręczniku. 

short tail long tail fur brown grey

1  Listen and say.  1/35  Story 
corner1

3

6

4 5

2 It’s got a tail.

It hasn’t got fur.

It can fly.

Let’s play ‘Who is it?’!

I’ve got a long tail. I’ve got brown fur.

1.  Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.

Lesson

1

32
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My tail is short
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Lesson 1

Propozycje ćwiczeń z pełną wersją historyjki:
Rozdaj wszystkim uczniom skopiowane kartki z  pełną wersją 
historyjki, zatrzymuj nagranie po każdym zdaniu i poproś o po
wtarzanie. 
Przydziel ochotnikom role poszczególnych postaci i  poproś 
o przeczytanie historyjki.
Odczytuj przykładowe zdania z  historyjki i  poproś o  podanie 
imienia postaci, która je wypowiada.

Zeszyt ćwiczeń, ćw 2., s. 36. Powiedz, aby uczniowie po
patrzyli na rysunki bohaterów z historyjki i przykleili od
powiednie naklejki. Przejdź po klasie i  sprawdź popraw
ność wykonania zadania.

2 Listen and point.

Unit 3, Lesson 1. 2 Listen and point.
This animal has got a long tail. It’s blue and yellow.
This animal has got long ears. It’s got brown fur.
This animal has got short ears. It’s got yellow eyes.
This animal is big. It’s got long fur.
This animal is small. It’s got small ears.
This animal is small. It’s got grey fur and a long tail.

1/36

 

•	 Włącz nagranie i  poproś o  wskazywanie odpowiednich 
zwierząt na zdjęciach.

•	 Odtwórz ponownie nagranie, zatrzymuj je po każdym zda
niu i poproś o podanie nazwy zwierzęcia: What animal is it? 

Zeszyt ćwiczeń, ćw 3., s. 37. Powiedz, aby uczniowie od
czytali połówki zdań i połączyli je odpowiednio ze sobą. 
Monitoruj pracę uczniów, pomagaj dzieciom słabszym. Po 
wykonaniu zadania poproś chętnych uczniów o odczyta
nie zdań na głos.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rysuj na tablicy zwierzęta znane dzieciom i poproś o odgady
wanie ich nazw. Zacznij od narysowania tułowia w kształcie 
owalu, a potem dorysowuj pozostałe części ciała. Części naj
bardziej charakterystyczne, np. długie uszy królika lub wąsy 
kota, rysuj na końcu.

3 Read and point.
•	 Poproś, aby chętni uczniowie odczytali wyrażenia z ramki. 

W tym czasie cała klasa wskazuje odpowiednie zdjęcia. Za
pytaj, które zdjęcie nie pasuje do żadnego wyrażenia: What 
is an extra photo? 

•	 Teraz wymieniaj numery zdjęć w przypadkowej kolejności, 
a  uczniowie podają odpowiednie wyrażenia, np.: What’s 
number 3?.

	 4   Read, say and play. 
•	 Poproś chętne dziecko o przeczytanie zagadki, a całą klasę 

o jej rozwiązanie.
•	 Powiedz, aby uczniowie ułożyli podobne zagadki dla kole

żanki lub kolegi z ławki, korzystając ze wzoru w podręczni
ku. Poproś dzieci, aby układały zdania o zwierzakach, które 
mają lub o takich, które chciałyby mieć w przyszłości. Moniłyby mieć w przyszłości. MoniMoni
toruj pracę uczniów, pomagaj w układaniu zagadek.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw 4., s. 37. Poproś, aby uczniowie po
patrzyli na zdjęcie i  uzupełnili luki w  zdaniach słowami 
z ramki. 

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 1., s. 44 z  zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Powiedz, aby dzieci policzyły 
elementy widoczne na ilustracji i wpisały właściwe liczby 
w okienka.

 

Zakończenie
• Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
• Pamiętaj o pochwałach: Super! Wonderful! Good job!

Notatki:

It’s small. It can run and climb. It’s got 

small ears,  fur and a . 

What is it?

2  Listen and point.  1/36  

4  Read, say and play.    

3  Read and point.   

long ears short tail brown fur long tail

1 2

4

3

5

Unit 3

2. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują właściwe zwierzęta na zdjęciach. 
3. Uczniowie odczytują wyrażenia i wskazują właściwe zdjęcia – jedna fotografia nie pasuje do żadnego wyrażenia. 
4.  Uczniowie czytają zagadkę, zastępując obrazki właściwymi słowami, i ją rozwiązują. Następnie wymyślają podobną 

dla koleżanki lub kolegi z ławki.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 rozpoznaje i nazywa dzikie zwierzęta,
•	 powtarza zdania za nagraniem,
•	 umie przeczytać zdania o zwierzętach,
•	 śpiewa wspólnie z klasą piosenkę o zwierzętach,
•	 potrafi nazwać zwierzę na podstawie jego opisu,
•	 czyta zdania, wybierając właściwe słowa. 

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poszerza swoją wiedzę o dzikich zwierzętach,
•	 naśladuje głosy zwierząt.

Słownictwo czynne
Zebra, tiger, elephant, giraffe, hippo, stripes. I am big. I’ve got four 
long legs and a  tail. I’m yellow and brown. I’ve got small ears. 
What am I?

Słownictwo bierne
It’s got a short tail. It hasn’t got fur. It can fly. It’s big. What characters 
are they? What animals can you see in the photos? Can zebras 
run? What colour are the elephants/hippos? Have elephants got 
short noses? Draw a long tail. Listen to the song and point at the 
right animals. Parrots go squawk. Fish swim away now.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 34, 35), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 38, 39, 44), karty 
obrazkowe i wyrazowe: zebra, tiger, elephant, giraffe, hippo, stripes.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Mów zagadki o bohaterach podręcznika, np.: It’s got a short 

tail. It hasn’t got fur. It can fly. (Chatty), It’s big. It’s got brown fur. It 
can’t fly. (Honey), It’s green. It’s got a long tail. It can swim. (Snap). 
Poproś uczniów o podawanie imion bohaterów podręcz nika: 
What characters are they?.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają nazwy dzikich zwierząt.

Dictionary

Unit 3, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
zebra, tiger, elephant, giraffe, hippo, stripes
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•	 Pokazuj karty obrazkowe, nazywaj je i poproś o powtarzanie.
•	 Poproś uczniów o  ponowne powtórzenie słów, najpierw 

szeptem, potem głośno. 
•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 

wskazywali obrazki i powtarzali dokładnie słowa.
•	 Wypowiadaj w  przypadkowej kolejności słowa z  nagrania 

i poproś o wskazywanie odpowiednich zwierząt.
•	 Pokazuj karty wyrazowe z  nowymi słowami i  odczytuj je 

wspólnie z dziećmi.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 39. Powiedz, aby uczniowie za
kreślili w wężu wyrazowym nazwy zwierząt. Poproś o po
danie liter, które pozostały i zapisz je na tablicy. Powiedz, 
aby dzieci ułożyły z nich hasło i zapisały je w kwadracikach.

 

1 Listen and read.

Unit 3, Lesson 2. 1 Listen and read.
Here are some wild animals. They are very big. 
Tigers are big cats. They can climb trees. Zebras have got

1/38

black and white stripes. They can run. Giraffes can run, too. 
Elephants are very big and grey. They’ve got small eyes and 
long noses. Hippos are big and grey, too. They can swim.

 

•	 Zapytaj uczniów: What animals can you see in the photos?.
•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 

wskazy wali odpowiednie zwierzęta na zdjęciach.
•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 

pytania: Are tigers small cats? Can tigers climb trees? What 
colour stripes have zebras got? Can zebras and giraffs run? 
What colour are the elephants/hippos? Have elephants got 
short noses? Can hippos swim?

•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zdaniu 
i proś o powtarzanie.

•	 Powiedz, aby dzieci zamknęły podręczniki. Odczytuj tekst 
po jed nym zdaniu (dłuższe zdania dziel na części) i  proś 
o powtarzanie.

•	 Poproś uczniów o  odczytywanie kolejnych zdań. Wskaż 
osobę, która zacznie czytać, a potem wskazuj kolejne.

•	 Pochwal pracę uczniów i  podsumuj ją. Omów najczęściej 
popełniane błędy, ale nie skupiaj się na osobach, które je 
popełniły.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 38. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali zagadki, odgadli je i zapisali, jakie to zwierzęta. 
Poproś o  podanie odpowiedzi, zapisz je na tablicy i  po
proś wszystkich o  sprawdzenie poprawności wykonania 
zadania.

Here are some wild animals. 
They are very big. Tigers are big 
cats. They can climb trees. Zebras 
have got black and white stripes. 
They can run. Giraffes can run, too. 

Elephants are very big 
and grey. They’ve got 
small eyes and long 
noses. Hippos are big and 
grey, too. They can swim.

1  Listen and read.  1/38   

zebra tiger elephant giraffe hippo stripes

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.

Lesson

34
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Lesson 2

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Narysuj na tablicy tułów słonia. Poproś dzieci o dokończenie 
rysunku. Zapraszaj dzieci pojedynczo do tablicy i  dyktuj, co 
mają rysować: Draw a big head. Draw two big ears. Draw a long 
nose. Draw four big legs. Draw a short tail. 

2 Listen, look and say. Sing. 

Unit 3, Lesson 2. 2 Listen, look and say. Sing.
Dogs go woof,
Cats go meow, meow, meow
Parrots go squawk,
Fish swim away, look how. 
 
Tigers go grrr,
Hippos go splash, splash, splash 
Elephants go errur.
Zebras go swish, swish, swash.

1/39

 

•	 Włącz nagranie piosenki i powiedz, aby uczniowie wskazywa
li na obrazku zwierzęta, których nazwy usłyszą w piosence:  
Listen to the song and point at the right animals. 

•	 Poproś uczniów, aby podali nazwy zwierząt, które nie wy
stąpiły w piosence.

•	 W  różnych językach odgłosy zwierząt różnie zapisujemy 
i  wymawiamy, a  nawet w  jednym języku możemy mieć 
kilka określeń na dźwięki wydawane przez zwierzęta, np. 
w języku angielskim pies szczeka: „woofwoof”, „bowwow”, 
„ruffruff”. 

•	 Zapytaj dzieci, jak naśladujemy dźwięki zwierząt z piosenki 
po polsku. 

•	 Powtórz z uczniami słowa piosenki. Zaśpiewajcie piosenkę 
wspólnie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 38. Powiedz, aby uczniowie uło
żyli słowa z podanych liter i podpisali nimi obrazki. Włącz 
nagranie 1/39 i powiedz, aby dzieci obrysowały zwierzęta, 
które są wymienione w piosence.

 

Uczniom pracującym szybciej zaproponuj ćw. 2., s. 44. 
z sekcji More Fun w zeszycie ćwiczeń. Poproś, aby dzieci 
podkreśliły w każdej parze zdanie prawdziwe, przepisały 
do diagramu odpowiednie litery i odczytały hasło.

 

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Pobaw się z uczniami w naśladowanie głosów zwierząt. Mów 
początki zdań z piosenki, np.: Hippos go ... . Elephants go ... ., 
a uczniowie wydają odpowiednie dźwięki. Potem twoją rolę 
mogą przejąć chętni uczniowie. 

3 Listen, read and play.

Unit 3, Lesson 2. 3 Listen, read and play.
1 I am big and green. I’ve got four legs and a long tail.
  I eat meat. I can swim. What am I? 
2  I am big. I’ve got four long legs and a tail. I’m yellow and 

brown. I’ve got small ears. What am I? 
3  I’ve got a long tail. I’ve got two legs. I can fly. What am I? 
4   I’ve got four legs and a long tail. I’ve got black and white 

stripes. I can run. What am I?
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•	 Włącz nagranie. Powiedz, aby dzieci posłuchały zagadek, 
odgadły o jakie zwierzę chodzi i odczytały jego nazwę. 

•	 Odtwórz nagranie pierwszej zagadki, zatrzymuj je po każ
dym zdaniu i poproś o powtórzenie.

•	 Teraz uczniowie wybierają zwierzę i mówią o nim zagadkę, 
pozostali uczniowie odgadują nazwę zwierzęcia.

	 4   Read and write. 
•	 Poproś, aby chętni uczniowie przeczytali zdania, wybierając 

poprawne słowa. 
•	 Teraz czytaj kolejne zdania, zatrzymaj się w miejscu, gdzie 

dzieci mają dokonać wyboru odpowiedniego słowa i  po
czekaj, aż dzieci podadzą poprawną odpowiedź.

•	 Poproś o zapisanie poprawnych zdań do zeszytu. Przejdź po 
klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw 3., s. 39. Poproś uczniów, aby ułożyli 
zdania z rozsypanych wyrazów i zapisali je.

 

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Brilliant! Wonderful! Good!

Notatki:

4  Read and write.   

2  Listen, look and say. Sing.  1/39    

3  Listen, read and play.  1/40   

tiger hippo
parrot

elephant zebra
giraffe crocodile

1   Elephants are big and  brown  /  grey .

2   Elephants  /  Zebras  have got stripes.

3   Parrots  /  Giraffes  can fly.

4   Crocodiles  /  Hippos  have got long tails.

Unit 3

2.  Uczniowie słuchają piosenki, a potem wymieniają zwierzęta, które w niej nie występują. Następnie wspólnie 
śpiewają piosenkę.

3.  Uczniowie słuchają zagadek, odgadują o jakie zwierzę chodzi i odczytują jego nazwę. Następnie sami wybierają 
zwierzę i układają o nim zagadkę.

4. Uczniowie czytają zdania, wybierając odpowiednie słowo. Następnie przepisują do zeszytu poprawne zdania.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna słowo farm oraz nazwy zwierząt żyjących w gospodarstwie 

rolnym,
•	 wskazuje obrazki na podstawie nagrania,
•	 czyta zdania o  tym, co robią zwierzęta w  gospodarstwie  

rolnym,
•	 umie wskazać odpowiednie wyrazy w zdaniach zgodnie  

z obrazkiem,
•	 uzupełnia nazwy zwierząt odpowiednimi literami,
•	 śpiewa piosenkę o zwierzętach. 

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
poznaje życie zwierząt w gospodarstwie rolnym.

Słownictwo czynne
Farm, cow, duck, pig, horse, lamb. The pigs are running. The cow is 
eating flowers. The horse is jumping. The ducks are swimming. The 
lambs are playing. Horses/Ducks go ... . True. False.

Słownictwo bierne
Kate and Fred have got a  poster. What animals can you see in 
the photos? What’s number one? Listen carefully and point at the 
animals. Who is jumping/swimming?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 36, 37), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 40, 41, 45), karty 
obrazkowe i wyrazowe: farm, cow, duck, pig, horse, lamb.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Zaśpiewajcie piosenkę o zwierzętach z ostatniej lekcji (na

granie 1/39). 
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają zwierzęta żyjące 

w gospodarstwie rolnym.

Dictionary

Unit 3, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
farm, cow, duck, pig, horse, lamb
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•	 Włącz nagranie, poproś o jego wysłuchanie i powtarzanie słów.
•	 Wskazuj po dwie dowolne ilustracje w podręczniku i nazy

waj je. Poproś uczniów o powtarzanie słów parami.
•	 Pokazuj jednocześnie karty obrazkowe ze słowami z nagrania 

oraz odpowiadające im karty wyrazowe i wypowiadaj słowa 
szeptem. Uczniowie powtarzają słowa normalnym głosem.

•	 Pomieszaj karty obrazkowe razem z  wyrazowymi, ułóż je 
w wachlarz i daj dzieciom do losowania. Każdy z uczniów 
wyciąga jedną kartę i nazywa przedstawiony na niej obiekt 
lub odczytuje słowo, a następnie wsuwa kartę z powrotem 
do wachlarza.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 40. Powiedz, aby uczniowie 
spróbowali uzupełnić słowa na liniaturze odpowiednimi 
literami i połączyli je ze zdjęciami. 

•	 Przejdź po klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 3., s. 45 z sekcji More
Fun w zeszycie ćwiczeń. Poproś, aby dzieci popatrzyły na
obrazki i otoczyły pętlą właściwe słowa w zdaniach.

1	 Listen, point and read.

Unit 3, Lesson 3. 1 Listen, point and read.
Kate:   Fred! Look. I’ve got five pictures for  

our school project.
Fred:  What project? 
Kate:  On the farm. 
Fred:  Oh! 
Kate:  Look at the pigs. 
Fred:  Wow. They’re cool. The pigs are running. 
Kate:  Let’s put the picture here. 
Fred:  OK. Have we got pictures of a cow and a horse? 
Kate:  Here you are. The cow is eating flowers. The horse is 

jumping.
Fred:  They’re great. Let’s put them here. 
Kate:   OK. Look! I’ve got pictures of ducks and lambs, too. The 

ducks are swimming. The lambs are playing.
Fred:  Great! Our project is super!
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•	 Porozmawiaj z uczniami o życiu na wsi, o tym, co można zoba
czyć w gospodarstwie rolnym. Wyjaśnij, że na ilustracji w pod
ręczniku został przedstawiony projekt klasowy (plakat) Kate 
i Freda: Kate and Fred have got a poster., a potem zapytaj: What 
animals can you see in the photos?.

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wska zali zwierzęta na zdjęciach w takiej kolejności, w jakiej 
pojawiają się w  nagraniu: Listen carefully and point at the 
animals.

•	 Odtwórz ponownie nagranie, zatrzymuj je po każdym zda
niu i poproś o powtarzanie.

1  Listen, point and read.  1/42   

farm cow duck lambpig horse

The ducks are 
swimming.

The cow is 
eating flowers.

The lambs are playing. The horse is jumping.

The pigs are 
running.

On the farm

1.  Uczniowie słuchają wypowiedzi i wskazują właściwe zdjęcia. Następnie głośno czytają podpisy pod fotografiami.

Lesson

36
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Lesson 3

•	 Odczytuj zdania, ale zamiast nazwy zwierzęcia chrząknij lub 
kaszlnij. Dzieci powtarzają pełne zdanie, podając poprawną 
nazwę zwierzęcia.

•	 Odczytuj kolejno początek każdego zdania: The horse ...  
The pigs ... i proś uczniów o ich dokańczanie.

•	 Poproś chętnych uczniów o samodzielne przeczytanie zdań.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 40. Poproś, aby uczniowie po
słuchali nagrania i ponumerowali zwierzęta. Sprawdź po
prawność wykonania zadania, zadając pytania, np.: What’s 
number one?.

2 Look and point. Then point and say.
•	 Poproś, aby uczniowie przeczytali zdania i wybrali właściwe 

słowa zgodnie z tym, co zostało przedstawione na obrazku. 
•	 Zadawaj uczniom pytania typu: Who is swimming? Who is 

playing with the ball?. Uczniowie podają odpowiednie naz
wy zwierząt.

•	 Potem dzieci wskazują różne zwierzęta i mówią o nich odpo
wiednie zdania.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 41. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali zdania i popatrzyli na obrazek, a następnie za
kreślili T (True – prawda) lub F (False – nieprawda). Sprawdź 
poprawność wykonania zadania. Czytaj kolejne zdania, 
a dzieci mówią: True lub False.

3 Look and match. Listen to the teacher and say. 
•	 Poproś uczniów, aby podążali za liniami i dowiedzieli się, jakie 

czynności wykonują poszczególne zwierzęta. Powiedz począ
tek każdego zdania i  poproś ochotników o  dopowiedzenie 
odpowiednich nazw czynności. 

•	 Mów całe zdania i proś uczniów o ich powtarzanie. 
•	 Poproś ochotników o wypowiadanie całych zdań, a reszta 

klasy sprawdza ich poprawność. Pomagaj uczniom, podając 
modelową wymowę, jeśli jest taka konieczność. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaproś pięcioro chętnych dzieci do tablicy i poproś, aby pozo
stali uczniowie podawali im nazwy zwierząt z obecnej lekcji 
do zapisania. Uczniowie siedzący w ławkach sprawdzają, czy 
słowa zostały zapisane poprawnie, wskazują ewentualne błę
dy i mówią, jak je poprawić.

4	 Listen and sing.

Unit 3, Lesson 3. 4 Listen and sing.
Horses go neigh,
Cows go moo, moo, moo
Pigs go oink,
Ducks go quack, can you?
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•	 Zapytaj dzieci, jakie odgłosy wydają konie, krowy, świnie 
i kaczki w języku polskim.

•	 Włącz nagranie i  poproś o  zapamiętanie, jak te odgłosy 
brzmią po angielsku. 

•	 Wypowiadaj początek zdania, np.: Horses go ... Uczniowie 
kończą zdania, wydając odpowiednie odgłosy, np.: neigh.

•	 Powtórz z  uczniami słowa piosenki. Pokazujcie gestami 
zwierzęta: horses – udawanie galopu (odpowiednie prze
bieranie nogami), cows – pokazywanie palcami wskazu
jącymi rogów przy głowie, pigs – ryjek z dłoni przy ustach 
i nosie, ducks – ręce wzdłuż tułowia, dłonie skierowane na 
zewnątrz i naśladowanie chodu kaczki poprzez kołysanie 
się na boki.

•	 Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę.
•	 Możesz podzielić klasę na cztery grupy, poprosić o śpiewanie 

kolejnych wersów piosenki i pokazywanie gestami zwierząt.

5	 Play.
•	 Zorganizuj pracę w parach. Poproś, aby jedno dziecko w pa

rze naśladowało głosem zwierzę poznane na tej lekcji lub 
poprzedniej, a drugie podawało jego nazwę. Potem dzieci 
zamieniają się rolami.

•	 Monitoruj pracę uczniów. Zwróć uwagę na konieczność 
zachowania spokoju w  czasie pracy, aby uniknąć chaosu 
i wzajemnego przekrzykiwania się uczniów. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 41. Poproś o uzupełnienie zdań 
odpowiednimi słowami z ramki.

  

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Perfect! OK! Good for you!

2  Look and point. Then point and say.     

3  Look and match. Listen to the teacher and say.    

4  Listen and sing.  1/43   

5  Play.  

The  horse  /  cow  is swimming. 

The  pigs  /  ducks  are flying. 

The  lambs  /  pigs  are eating apples. 

The  lambs  /  ducks  are playing with a balloon.

The
 

The
 

The
 

The
 

The
 

are flying

is running.

is eating.

are swimming.

are playing.

Look at the farm animals. 

Unit 3

2. Uczniowie odczytują zdania, wybierając właściwe słowa i wskazując odpowiednie zwierzęta na ilustracji. 
3. Uczniowie łączą zdjęcia zwierząt z czynnościami. Następnie powtarzają zdania za nauczycielem.
4. Uczniowie słuchają piosenki. Następnie wspólnie ją śpiewają.
5. Uczniowie w parach naśladują odgłosy zwierząt poznanych na lekcjach 2 i 3 i odgadują, co to za zwierzę.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 potrafi wskazać obrazki zgodnie z nagraniem,
•	 nazywa zwierzęta na obrazkach,
•	 umie rozpoznać zdania prawdziwe i fałszywe,
•	 nazywa zwierzęta na podstawie ich opisu,
•	 przepisuje zdania do zeszytu,
•	 śpiewa piosenkę o zwierzętach. 

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi grać z koleżanką lub kolegą w parze.

Słownictwo czynne
Lambs, elephants, hippos, tigers, dogs, cats, parrots, pigs, horses, 
zebras, ducks, cows, fish. Tigers/Hippos go ... . Fish swim away, 
look how. 

Słownictwo bierne
What’s missing? What’s number 5? It’s big. They are grey. They are 
eating. It’s got ... . They’ve got ... . Is the horse big? What colour is 
the horse? Has it got short legs? Horses can run. They eat meat.  
It can swim.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 38, 39), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 42, 43, 45), 
kostki do gry.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Poproś uczniów o wymienianie nazw znanych zwierząt. Za

pisuj każdą nazwę na tablicy. Poproś uczniów, aby zamknęli 
oczy, zetrzyj jedną z nazw i poproś uczniów o podanie bra
kującego słowa: What’s missing?.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji powtórzą wiadomości z roz
działu trzeciego i sprawdzą, co już potrafią.

1	Listen,	point	and	say.

Unit 3, Review. 1 Listen, point and say.
They are white. They’ve got short tails and four legs. 
They are playing.
It’s big. It’s got a long tail. It’s got brown and black fur. It’s 
jumping.
They are big and grey. They’ve got big ears. They are eating.
They are big and grey. They like water. They are swimming.
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•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie zwierzęta oraz podawali ich na
zwy. Zatrzymuj nagranie w  odpowiednich miejscach, aby 
uczniowie mogli udzielić odpowiedzi. Zwróć uwagę, że jed
no zwierzę nie występuje w nagraniu. 

•	 Teraz zadawaj pytania typu: What’s number 5?. Następnie 
poproś uczniów o  zadawanie takich pytań w  formie łań
cuszka. Uczeń zadający pytanie, mówi imię koleżanki lub 
kolegi, którego/którą prosi o odpowiedź. Koleżanka lub ko
lega odpowiada i zadaje pytanie następnej osobie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 42. Włącz ponownie nagranie 
1/44 i poproś o zakreślenie odpowiednich nazw zwierząt. 
Przejdź po klasie i  sprawdź poprawność wykonania ćwi
czenia.

2	 Look and read.
•	 Powiedz, aby uczniowie przeczytali kolejne zdania, zastępu

jąc obrazki odpowiednimi słowami.
•	 Zadawaj pytania dotyczące tekstu, np.: Is the horse big? What 

colour is the horse? Has it got short legs?. 
•	 Odczytuj kolejne zdania i proś o ich powtarzanie.
•	 Podziel klasę na 3–4 grupy i poproś, żeby w miejsce rysun

ków, zamiast konia, każda grupa wymyśliła inne zwierzę, tak 
żeby tekst miał sens, ale bez pierwszego zdania. Następnie 
ochotnik z wybranej grupy odczytuje swój tekst, a klasa od
gaduje o jakie zwierzę chodzi. Potem grupy zamieniają się 
rolami.

3	 Read and say. Write.
•	 Powiedz, aby uczniowie przeczytali zdania i określili, czy są 

prawdziwe, czy fałszywe. 
•	 Poproś uczniów o poprawienie zdania drugiego i trzeciego: 

Elephants are grey. Cows have got long tails. 
•	 Uczniowie samodzielnie zapisują poprawione zdania w zeszy

tach. Poproś, żeby wymienili się zeszytami w ławce i sprawdzili 
pracę koleżanek lub kolegów. W przypadku wątpliwości co do 
poprawności pisowni, pomóż je rozwiać. 

Wykonywanie ćwiczeń związanych z mówieniem
Zwracaj uwagę na to, aby uczniowie, wykonując ćwiczenia 
polegające na kolorowaniu, zaznaczaniu, naklejaniu naklejek 
itp., a następnie wypowiadaniu po angielsku określonych słów 
i zwrotów, nie omijali elementu „powiedz”. Możesz poprosić ich,

1  Listen, point and say.  1/44   

2  Look and read.   

This is a . It’s very big. It’s  and .  

It’s got long  and a long . It’s .

3  Read and say. Write.    

1

4

2 3

5

Zebras have got black and white stripes.    true  false

Elephants are black and brown.    true  false

Cows have got short tails.     true  false

Horses can run and jump.     true  false

Review 3

1.  Uczniowie słuchają nagrania, wskazują zdjęcie zwierzęcia, o którym jest mowa, i podają jego nazwę. Jedno zdjęcie 
nie jest wspomniane w nagraniu.

2. Uczniowie czytają tekst, jednocześnie zastępując obrazki właściwymi słowami.
3. Uczniowie czytają zdania i określają, czy są prawdziwe. Fałszywe zdania poprawiają i przepisują do zeszytu.
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Review & I can!

aby na ikonce oznaczającej polecenie: say narysowali uśmiech
niętą buzię, ale tylko wtedy, gdy wypowiedzą na głos słowo lub 
zwrot. 

I can! 
Powiedz, że w sekcji I can uczniowie sprawdzą, czego nauczyli się 
w rozdziale trzecim. W czasie słuchania wskażą obrazki przed
stawiające słowa i zwroty, które wystąpiły w piosence. Podadzą 
również nazwy tych rzeczy, które nie pojawiły się w piosence. 
Potem przekonają się, czy potrafią się zgodnie bawić w parach 
oraz nazwać poznane zwierzęta na podstawie ich opisu. 

1 Look, sing and say.

Unit 3, I can. 1 Look, sing and say.
Dogs go woof,
Cats go meow, meow, meow
Parrots go squawk,
Fish swim away, look how. 
 
Tigers go grrr,
Hippos go splash, splash, splash 
Elephants go errur 
Zebras go swish, swish, swash.

Horses go neigh,
Cows go moo, moo, moo
Pigs go oink,
Ducks go quack, can you?

1/45

•	 Włącz nagranie piosenki, poproś o jej zaśpiewanie i wskaza
nie obrazków, o których jest mowa w piosence.

•	 Teraz zapytaj, które nazwy zwierząt i wyrażenia nie wystę
pują w piosence. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 42. Poproś, aby uczniowie na
zwali zwierzęta na zdjęciach, a następnie odczytali i połą
czyli ze sobą części zdań.

2 Play.
•	 Zorganizuj pracę w parach. Daj każdej parze jedną kostkę 

do gry. Poproś, aby dzieci rzucały na zmianę. Po rzucie kost
ką dziecko czyta opis zwierzęcia obok odpowiedniej liczby 
oczek i podaje nazwę zwierzęcia, które pasuje do opisu lub 
kilku zwierząt.

•	 Podsumuj grę uczniów. Poproś o  przeczytanie kolejnych 
opisów i  podanie nazw zwierząt, które dzieci wymieniały 
w trakcie gry.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, s. 43. Active dictionary. Poproś uczniów 
o  połączenie zdjęć z  podpisami oraz przyklejenie odpo
wiednich naklejek.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 4., s. 45 z zeszytu ćwi-
czeń w sekcji More Fun. Powiedz, aby dzieci dopasowały 
opisy do zdjęć, wpisując właściwe numery w okienka.

  

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Fantastic! Well done! Nice!

Notatki:

They have got 
long tails.

They have got 
stripes.

They are big. They eat meat.

They have got 
brown fur.

It can swim.

3 I can

1.  Uczniowie śpiewają piosenkę i mówią, które wyrażenia i zwierzęta nie występują w piosence.
2.  Dzieci w parach rzucają kostką i w zależności od tego, ile oczek wyrzucą, podają nazwę zwięrzęcia, które pasuje 

do opisu.
39
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2  Play.   
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Cele językowe
Uczeń:
•	 wskazuje odpowiednie zwierzęta w trakcie nagrania,
•	 nazywa zwierzęta: guinea pig, goat, donkey, lamb,
•	 potrafi zaśpiewać piosenkę o zwierzętach,
•	 opisuje zwierzęta na podstawie ilustracji,
•	 umie połączyć nazwy zwierząt z odpowiednimi kategoriami. 

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi grać w Miming Game,
•	 umie wykonać projekt o ciekawych zwierzętach.

Słownictwo czynne
Guinea pig, goats, donkey, lamb, gentle, cuddly. We like animals, 
big and small. Farm animals, pets and all. This dog is big. It’s got 
long legs and a long tail. It’s brown. 

Słownictwo bierne
What animal are you? What animals in the pictures can you 
name? Who is sweet/cuddly/gentle? Where are the goats? What’s 
number 1? Show this animal. What pets/farm animals/wild ani-
mals have you got? Let’s make animal cards/minibooks about 
animals.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 40, 41), zeszyt ćwiczeń (s. 46, 47), płyta CD, karty 
wyrazowe lub kartki z nazwami znanych dzieciom zwierząt, zdję
cia, pocztówki lub ilustracje przedstawiające zwierzęta, papier do 
rysowania, kredki, klej, arkusze brystolu, karton, kawałki kolorow
go filcu, taśma klejąca, kawałki wstążki lub ozdobnego sznurka.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz, aby dzieci biegały swobodnie po klasie i na umó

wiony znak, np. klaśnięcie, stanęły nieruchomo, naśladując 
pozy różnych zwierząt. Gdy dzieci stoją, ty chodzisz między 
nimi i pytasz: What animal are you?. Zapytany uczeń podaje 
nazwę zwierzęcia i wraca do swojej ławki.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają nowe zwierzęta i wy
konają książeczki z obrazkami.

1	 Listen and point. Say.

Unit 3, Wonderful World. 1 Listen and point. Say.
This guinea pig is sweet.
This lamb is very cuddly.
This donkey is very gentle.
These goats are in a tree.

1/46

 
•	 Poproś dzieci o  przyjrzenie się ilustracjom i  zapytaj, które 

zwierzęta potrafią nazwać po angielsku: What animals in the 
pictures can you name?

•	 Wskaż poszczególne zdjęcia, podaj nazwy zwierząt i poproś 
o  ich powtórzenie. Zapytaj dzieci, jak po polsku nazywają 
się te zwierzęta. Wyjaśnij, że świnka morska to nazwa po
toczna, a nazwa oficjalna to kawia domowa.

•	 Wymów nazwy zwierząt w przypadkowej kolejności, ucznio
wie wskazują odpowiednie zdjęcia.

•	 Włącz nagranie, poproś o jego uważne posłuchanie i wska
zanie odpowiednich zdjęć. 

•	 Wspólnie z dziećmi wyjaśnij znaczenie poszczególnych zdań.
•	 Poproś uczniów o udzielenie odpowiedzi na pytania: Who is 

sweet/cuddly/gentle? Where are the goats?
•	 Poproś chętnych uczniów o  samodzielne nazwanie zwie

rząt na zdjęciach oraz przeczytanie zdań. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 46. Powiedz, aby uczniowie 
połączyli nazwy zwierząt ze słowami, które je opisują. 
Sprawdź poprawność wykonania zadania, mówiąc: The 
lamb is ... ., itd.. Uczniowie kończą twoje zdania.

 

2	 Listen and sing.

Unit 3, Wonderful World. 2 Listen and sing.
We like animals, big and small! 
Farm animals, pets and all! (x 2)
 
We like donkeys. We like guinea pigs. 
We like goats, cats and dogs. (x 2) 

We like animals, big and small. 
Farm animals, pets and all! (x 2)  
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•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie.
•	 Powtórz z dziećmi słowa piosenki, najpierw bardzo wolno, 

potem trochę szybciej, a za trzecim razem bardzo szybko.
•	 Zaśpiewajcie piosenkę wspólnie. 
•	 Potem możecie zaśpiewać piosenkę w ten sposób, że refren 

śpiewają wszyscy, a  zwrotkę (wersy: trzeci i  czwarty) trzej 
ochotnicy po jednym zdaniu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 47. Odtwórz ponownie nagranie 
1/47 i poproś o ponumerowanie nazw zwierząt w takiej ko
lejności, w jakiej wystąpiły w piosence. Sprawdź poprawność

1  Listen and point. Say.  1/46   

2  Listen and sing.  1/47   

3  Play the ‘Miming Game’.   

These goats 
are in a tree.

This donkey is 
very gentle.

Wonderful worldWonderful world

1.  Uczniowie słuchają opisów i wskazują zdjęcia, których dotyczą. Następnie odpowiadają na pytania nauczyciela: 
Who is sweet? Who is cuddly?.

2. Uczniowie słuchają piosenki. Następnie wspólnie ją śpiewają. 
3. Uczniowie grają w parach. Jedna osoba naśladuje wybrane zwierzę, a druga odgaduje jego nazwę. 
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Wonderful world

wykonania zadania, pytając, np.: What’s number 1?, dzieci 
mówią kolejne nazwy zwierząt.

3 Play the ‘Miming Game’.
Przygotuj karty wyrazowe lub kartki z  nazwami znanych 
dzieciom zwierząt. Podziel klasę na dwie grupy. Jednej gru
pie pokaż kartkę z  nazwą wybranego zwierzęcia i  poproś 
o przedstawienie tego zwierzęcia wyłącznie za pomocą ruchu 
i  gestów: Show this animal. Druga grupa próbuje odgadnąć 
nazwę zwierzęcia. Następnie grupy zamieniają się rolami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 47. Poproś chętnych uczniów 
o  odczytanie kategorii zapisanych wewnątrz figur geo
metrycznych: Read the categories. Powiedz, aby uczniowie 
połączyli nazwy zwierząt z  odpowiednimi kategoriami. 
Zwróć uwagę, że niektóre zwierzęta mogą pasować do 
kilku kategorii, np.: rat (szczur), może żyć jako dzikie zwie
rzę (wild animal), może też być hodowany jako zwierzę 
domowe (pet). Sprawdź, jak dzieci wykonały zadanie, py
tając: What pets/farm animals/wild animals have you got?.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Uczniowie pracują w  parach. Jedna osoba opisuje wybrane 
zwierzę spośród przedstawionych na ilustracji (ale może użyć 
tylko do trzech zdań), np.: This animal is brown. It has got long 
ears., a druga odgaduje jego nazwę. Potem dzieci zamieniają 
się rolami.

Class Project (jako jedno z ćwiczeń podczas lekcji)
•	 Poproś uczniów o  wykonanie kartek ze zwierzętami: Let’s 

make animal cards. Powiedz, aby każde dziecko wybrało 
jedno zwierzę i wykonało ozdobną kartkę wraz z podpisem 
na odwrocie. Dzieci mogą narysować zwierzę, wyciąć jego 
zdjęcie z gazety, kalendarza, pocztówki, itp. 

•	 Przygotuj sztywne kolorowe kartki takiej wielkości, aby 
zmieściły się do koszulki pasującej do małego segregatora. 
Poproś o  przyklejenie narysowanych lub wyciętych zwie
rząt na sztywne kartki tak, aby wokół pozostała kolorowa 
ramka. Pomóż uczniom napisać na odwrocie kartek nazwy 
zwierząt flamastrem. Włóżcie kartki do koszulek i do małe
go segregatora. Podpisz segregator słowem: Animals.

•	 Poproś ochotników o  nazwanie zwierząt w  segregatorze. 
W wolnych chwilach uczniowie mogą oglądać kartki w se
gregatorze, nazywać zwierzęta, a potem sprawdzać na od
wrocie kartek czy podały poprawne nazwy.  

Class Project. Ciekawe zwierzęta (jako odrębna jednostka 
lekcyjna)
•	 Zaproponuj uczniom wykonanie w  parach miniksiążek 

o zwierzętach: Let’s make minibooks about animals. Poproś, 
aby każda para wybrała jedną grupę zwierząt, np.: dogs, 
cats, horses, guinea pigs, rabbits. Dzieci mogą wykorzystać 
zdjęcia, pocztówki, ilustracje lub samodzielnie wykonać ry
sunki zwierząt. 

•	 Arkusze brystolu potnijcie na prostokąty, które będą stro
nami książeczek. Połączcie je taśmą klejącą, aby utworzy
ły harmonijki. Okładki możecie okleić kolorowym filcem 
lub kartonem. Poproś o  wykonanie na pierwszej stronie 
ozdobnego tytułu. Na kolejnych stronach książeczki dzieci 
przyklejają ilustracje zwierząt i zamieszczają krótkie opisy. 
Gotowe książeczki możecie związać kawałkami wstążki lub 
ozdobnego sznurka. 

•	 Obejrzyj prace dzieci i poproś o opisanie wybranych ilustra
cji. W razie potrzeby pomóż uczniom sformułować zdania, 
np.: This dog is big. It’s got long legs and a long tail. It’s brown. 
Możecie urządzić w klasie wystawę książeczek.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 46. Powiedz, aby uczniowie uło
żyli z liter nazwy zwierząt i podpisali nimi zdjęcia.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o  pochwałach: Gorgeous! I’m proud of you. Pretty 

good!

Class Project

Ciekawe zwierzęta
Przygotujcie w parach 
książeczki o wybranej 
grupie zwierząt. 
Zilustrujcie je,  
a zwierzęta opiszcie  
po angielsku.

This guinea pig 
is sweet.

This lamb is 
very cuddly. 

Unit 3

Uczniowie wykonują z brystolu książeczki-harmonijki, wklejają zdjęcia lub rysunki zwierząt i z pomocą nauczyciela 
przygotowują krótkie opisy. 41

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nowe słowa: ostrich, neck, birds,
•	 potrafi zapamiętać  nazwy zwierząt, które wystąpiły w  filmie 

i pokolorować odpowiednie rysunki,
•	 umie wskazać czynności, które wykonywały zwierzęta w filmie,
•	 wymienia zwierzęta, które wystąpiły w filmie,
•	 umie zapisać nazwy zwierząt, które wystąpiły w filmie.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poznaje życie zwierząt w gospodarstwie rolnym,
•	 potrafi pracować w parze z koleżanką lub kolegą.

Słownictwo czynne
Ostrich, neck, birds, horse, cow, sheep, lambs. The horse/cow is ... .  
The lambs are ... .

Słownictwo bierne
What animal is it? What colour is the horse? Colour the animals 
you have seen in the film. Name the animals you have coloured. 
What animals are not coloured? What animals are big/small? 
What animals can swim?

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 48, 49), płyta DVD, karty wyrazowe: lamb, 
horse, pig, duck, cow, zestawy karteczek z literami potrzebnymi 
do ułożenia nazw zwierząt: ostrich, bird, horse, cow, sheep, lamb.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powtórzcie piosenkę z ostatniej lekcji (nagranie 1/47).
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji obejrzą film opowiadający 

o zwierzętach żyjących w gospodarstwie domowym. 

1 Obejrzyj film. Pokoloruj te zwierzęta, które w  nim 
występują.

Jess:  This is Grandpa’s farm!
Tom:   Grandpa has got lots of animals! Sheep, lambs, 

cows and horses!
Mum:  Let’s see!
Jess:  Look! A horse!
Mum:  It’s brown. It’s got a long tail!
Tom:  Can it run?
Mum & Jess:  Yes, it can! It’s running!
Jess:  Look! A cow! It’s eating grass.
Tom:  It’s black and white.
Mum:  Look! A mummy sheep!
Jess:  It’s got a short tail!
Mum:  Look! Two lambs!
Tom:  Can they jump?
Mum & Jess:  Yes, they can! They’re jumping!
Jess:   Let’s look at my smartphone! Look ... this is an 

ostrich farm. Ostriches are birds. They’re from 
Africa.

Tom:   They’ve got long necks and legs. They’re running 
fast. Wow! Ostriches are cool, but I like Grandpa’s 
animals.

Mum:  Yes! Sheep, lambs, cows and horses!
Jess:  Grandpa’s animals are super!

•	 Wskaż na ilustracji jedno ze zwierząt i zapytaj: What animal 
is it?. Następnie zapytaj o kolor tego zwierzęcia, np.: What 
colour is the horse?. Wskazuj pozostałe zwierzęta i zadawaj 
podobne pytania. Zapytaj uczniów, co wiedzą o strusiach.

•	 Włącz płytę DVD i poproś o uważne obejrzenie filmu. Po
proś o zapamiętanie, jakie zwierzęta pojawiły się w filmie. 
Następnie poproś, aby dzieci pokolorowały te zwierzęta: 
Colour the animals you have seen in the film.

•	 Poproś o  nazwanie pokolorowanych zwierząt: Name the 
animals you have coloured.

•	 Zadaj też inne pytania dotyczące wszystkich zwierząt na ilu
stracjach, np.: What animals are not coloured? What animals 
are big/small? What animals can swim?.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Podziel klasę na pięć grup i przydziel każdej z nich kartę wy
razową z  nazwą jednego ze zwierząt gospodarskich: lamb, 
horse, pig, duck, cow. Wypowiadaj zdania o czynnościach wy
konywanych przez zwierzęta, np.: The ducks are eating grass. 
The cows are running. The lambs are jumping. The horses are 
dancing. Grupa, która ma kartę z nazwą danego zwierzęcia, 
pokazuje gestami czynność, o której mowa w zdaniu, dopóki 
nie usłyszy kolejnego zdania, które mówi o następnej czynno
ści. Wymieniaj różne czynności, także zupełnie nietypowe dla 
zwierząt, np.: The pigs are singing.

2	 Obejrzyj film. Otocz pętlą właściwe słowa w zdaniach.
•	 Włącz płytę jeszcze raz, poproś o ponowne obejrzenie filmu 

i  zwrócenie uwagi na to, co robią zwierzęta w  gospodar
stwie dziadka.

48

horse

ostrich

neck

birds

DVD 
Club
DVD 
Club



49

DVD Club

•	 Poproś, aby uczniowie przeczytali zdania i w każdym z nich 
zakreślili czynność, którą wykonuje dane zwierzę.

•	 Wypowiadaj początek zdania, np.: The horse is ... . Uczniowie 
kończą zdania, podając nazwę czynności, np. running.

•	 Poproś uczniów o indywidualne czytanie zdań.

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Zaproś chętnego ucznia na środek i  powiedz mu na ucho 
lub wskaż w podręczniku jedno ze zdań z ćwiczenia drugie
go. Uczeń stara się zilustrować to zdanie ruchem. Pozostali 
uczniowie próbują odgadnąć, jakie to zdanie. Dziecko, które 
jako pierwsze powie odpowiednie zdanie, zajmuje miejsce 
ucznia na środku.

3	 Razem z  koleżanką / kolegą wymieńcie wszystkie 
zwierzęta, które były w filmie i zapiszcie je w zeszycie.

•	 Zorganizuj pracę w parach. Poproś, aby uczniowie na zmia
nę wymieniali nazwy zwierząt, które wystąpiły w filmie.

•	 Poproś o  zapisanie nazw zwierząt w  zeszycie. Przejdź po 
klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Powiedz uczniom, że będą pracować w  parach. Daj każdej 
parze jeden komplet liter i  poproś o  ułożenie z  nich nazwy 
zwierzęcia. Po ułożeniu słowa para zgłasza się, a  ty spraw
dzasz poprawność wykonania zadania. Następnie pary mogą 
wymieniać się kompletami liter i układać kolejne wyrazy.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Quite good! Good job! Superb!

Notatki:

1. Uczniowie oglądają film. Następnie kolorują te zwierzęta, które w nim występują.
2. Uczniowie ponownie oglądają film. Następnie otaczają pętlą właściwe słowa w zdaniach.
3. Uczniowie w parach wymieniają wszystkie zwierzęta, które widziały na filmie i zapisują je w zeszycie.
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1   Obejrzyj film. Pokoloruj te zwierzęta, które 
w nim występują.   

3   Razem z koleżanką / kolegą wymieńcie wszystkie 
zwierzęta, które były w filmie i zapiszcie je 
w zeszycie.    

2   Obejrzyj film. Otocz pętlą właściwe słowa 
w zdaniach.    

1 The horse is  running / eating .

2 The cow is  eating / running .

3 The lambs are  jumping / swimming .
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Cele językowe
Uczeń:
•	 nazywa obiekty i kolory na zdjęciu,
•	 recytuje rymowankę wspólnie z klasą,
•	 łączy słowa z rysunkami, 
•	 umie pokolorować obiekty zgodnie z tekstem nagrania,
•	 reaguje ruchem, słysząc zdania prawdziwe.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie zilustrować rytmicznym ruchem rymowankę,
•	 dokładnie koloruje obrazki.

Słownictwo czynne
Nazwy obiektów w  domu, członków rodziny i  zwierząt. Red, 
green, orange, blue. Train, tomatoes, people, boy, basket.

Słownictwo bierne
What can you see in the picture? Point at something red/green/
yellow/blue. On the left/right. Tomatoes at the market. A train at 
the market. A market at the station. What colour is the train? What 
colour are the tomatoes? There is ... . There are ... . Stand up, if it  
is true.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 42, 43), zeszyt ćwiczeń (s. 50, 51), płyta CD.

 

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Zapisz na tablicy nazwy grup tematycznych: house, family, 

animals. Poproś uczniów o wymienianie słów z tych grup.
•	 Poproś chętnych uczniów, aby przeczytali, o czym będzie

cie się uczyć w rozdziale czwartym.

1 Look, say and play.
•	 Zapytaj uczniów, co widzą na zdjęciu: What can you see in the 

picture? Dzieci wymieniają znane im nazwy przedmiotów i lu
dzi (tomatoes, basket, train, people, boy) oraz nazwy kolorów. 

•	 Powiedz, aby uczniowie wskazywali rzeczy na zdjęciu w ko
lorach wymienianych przez ciebie: Point at something red/
green/yellow/blue. Potem twoją rolę mogą przejąć chętni 
uczniowie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 50. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali słowa i wyrażenia i połączyli te, które już znają, 
z rysunkami. Poproś ochotników o przeczytanie zaznaczo
nych słów. 

2 Listen, point and chant.

Unit 4, Opener. 2 Listen, point and chant.
Tomatoes at the market.
Tomatoes at the market.
Red and green, red and green.
Tomatoes at the market.

A market at the station.
A market at the station.
On the left and on the right.
A market at the station.

A train at the market.
A train at the market.
Blue and orange, blue and orange.
A train at the market.

1/48

•	 Podnieś do góry lewą rękę i  powiedz: left hand, a  potem 
podnieś prawą rękę i  powiedz: right hand. Uczniowie po
wtarzają twoje gesty i słowa. Teraz pokaż lewą stronę zdję
cia i powiedz: on the left oraz prawą stronę zdjęcia i powiedz: 
on the right, uczniowie powtarzają za tobą. 

•	 Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie rymowanki.
•	 Wskazuj rzeczy na zdjęciu i poproś uczniów o wyjaśnienie 

zwrotów: a market on the left, a market on the right, a market 
at the station, a train at the station.

•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym wersie 
i poproś o powtarzanie. 

•	 Powtórzcie słowa rymowanki, wskazując jednocześnie od
powiednie miejsca na zdjęciu.

•	 Recytujcie rymowankę z  towarzyszeniem ruchu. W pierw
szej i  drugiej zwrotce klaszczcie rytmicznie, za wyjątkiem 
trzeciego wiersza drugiej zwrotki – tutaj wskażcie ręką lewą 
stronę i prawą stronę klasy. W trzeciej zwrotce pokażcie za 
pomocą ugiętych ramion okrężny ruch kół pociągu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 51. Włącz nagranie 1/48. Powiedz, 
aby uczniowie posłuchali rymowanki i pokolorowali odpo
wiednio rysunki. Po wykonaniu pracy zapytaj: What colour 
is the train? What colour are the tomatoes?  

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Ustaw się tyłem do klasy, wskaż dłonią lewą stronę klasy, 
a potem prawą i zapytaj: What is there on the left/on the right? 

PlacesUnit

4

42
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Opener

Uczniowie wymieniają nazwy przedmiotów po lewej i po pra
wej stronie klasy. 

3 Listen, do and say.

Unit 4, Opener. 3 Listen, do and say.
There is a market at the station.
There are bananas.
There are tomatoes.
There is a train.
The train is pink.
There are people.
There are dogs and cats.

1/49

 

•	 Włącz nagranie i  poproś o  jego uważne wysłuchanie. Po
wiedz, aby uczniowie wstali, kiedy usłyszą zdania prawdzi
we: Stand up, if it is true. Zatrzymuj nagranie po każdym zda
niu i czekaj na reakcję uczniów. 

•	 Odtwórz ponownie nagranie, zatrzymuj je po każdym zda
niu i poproś o powtarzanie zdań. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Mów zdania prawdziwe i fałszywe na temat klasy, np.: There 
are windows in the classroom. There are lambs. There are chairs. 
There is a  bed. There are pictures., itd. Poproś, aby uczniowie 
powtarzali za tobą tylko zdania prawdziwe, możesz poprosić 
chętne dzieci o mówienie podobnych zdań. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 51. Powiedz, aby uczniowie 
narysowali i  pokolorowali produkty, które można kupić 
w sklepiku szkolnym. Poproś o podpisanie tych produk
tów, które potrafią nazwać po angielsku, określając ich 
kolor, np.: red pencils, blue rubbers, itp. 

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Brilliant! Good! You’ve done very well!

1  Look, say and play.    

2  Listen, point and chant.  1/48   

3  Listen, do and say.  1/49  

Nauczysz się: 
• mówić, jak dotrzeć do celu,
• nazywać miejsca w mieście,
• robić zakupy.

43

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna słowa i zwroty związane z poruszaniem się po mieście,
•	 rozumie treść historyjki,
•	 potrafi przeczytać zdania z historyjki,
•	 umie dopasować polecenia do obrazków,
•	 potrafi wskazać właściwą drogę na podstawie wskazówek  

zawartych w nagraniu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę,
•	 bawi się w Simon says,
•	 poznaje zasady gry w Treasure Hunt.

Słownictwo czynne
Go, stop, cross the road, turn left, turn right, straight on, zebra 
crossing. Be careful! Let’s go! Look right! Don’t cross! Go straight on!

Słownictwo bierne
Listen, point and repeat. Do you want to do the treasure hunt? 
Why not? There isn’t a  zebra. Who said that? What’s number 3? 
Where are you? This is the road.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 44, 45), zeszyt ćwiczeń (s. 52, 53, 60), płyta CD, kar
ty obrazkowe: go, stop, cross the road, turn left, turn right, straight 
on, zebra crossing, karty wyrazowe oraz pełna wersja historyjki 
(do pobrania i wydrukowania ze strony dlanauczyciela.pl), dwa 
sznurki lub dwie skakanki, długie paski papieru do ułożenia ze
bry, lizak policyjny.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powtórz rymowankę z poprzedniej lekcji (nagranie 1/48).
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają słowa związane z po

ruszaniem się po ulicy.

Dictionary

Unit 4, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
go, stop, cross the road, turn left, turn right,  
straight on, zebra crossing

1/50

 

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali ilustracje oraz powtarzali słowa i zwroty.

•	 Wymieniaj nowe słowa i zwroty w przypadkowej kolejności 
i poproś uczniów o wskazywanie ilustracji. 

•	 Pokazuj karty obrazkowe i  wymawiaj przedstawione na 
nich słowa i zwroty raz głośno, a raz cicho. Poproś uczniów 
o powtarzanie w ten sam sposób. Przypnij karty do tablicy.

•	 Pokazuj karty wyrazowe i odczytuj je wspólnie z uczniami. 
Pokaż karty ponownie i  poproś uczniów o  odczytywanie 
słów. Proś ochotników o przypinanie ich obok odpowied
nich kart obrazkowych.

•	 Wskazuj karty obrazkowe lub wyrazowe w  przypadkowej 
kolejności. Uczniowie starają się jak najszybciej podać wła
ściwe słowo lub wyrażenie. Osoba, która wypowie je pierw
sza, zdejmuje kartę z tablicy. Kontynuuj zabawę aż do zdję
cia wszystkich kart.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 52. Poproś uczniów, aby prze
czytali słowa i zwroty, i połączyli je z odpowiednimi zdję
ciami. Przejdź po klasie i sprawdź poprawność wykonania 
zadania. 

1 Listen and say.

Unit 4, Lesson 1. 1 Listen and say.
1  Fred:   Snap, Honey, do you want to do  

a Treasure Hunt?
 Snap:  A Treasure Hunt? Yes, please.
 Kate:  Good! 
 Honey:  Let’s go!
2  Kate:  Go straight on.
 Honey:  OK.
3 Fred:  Turn left.
 Snap:  OK.
4  Fred:  Turn right. 
 Snap:  OK.
5  Fred:  Cross the road at the zebra crossing.
 Kate:  Look left and right. Be careful.
6  Honey:  Snap, don’t cross! 
 Snap:  Why not?
 Honey:  There isn’t a zebra!
 Kate and Fred:   Oh Honey! Not a zebra – a zebra CROSSING.
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•	 Powiedz dzieciom, że Kate i  Fred przygotowali dla Snapa 
i Honeya grę Treasure Hunt czyli Poszukiwanie skarbów. Wy
jaśnij, że tego typu gry polegają na poszukiwaniu różnych 
obiektów. Poszukiwacze „skarbu” muszą się stosować do 
wskazówek i znaków pozostawionych przez twórcę gry.

•	 Włącz nagranie, poproś o śledzenie historyjki i wskazywanie 
w trakcie nagrania odpowiednich obrazków.

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. Zwróć 
uwagę na sformułowania: Be careful! Why not? i wyjaśnij ich 
znaczenie.

Lesson

1
1/50

Be careful!

go stop cross 
the road

turn 
left

turn 
right

zebra 
crossing

straight 
on 

1  Listen and say.  1/51  Story 
corner

1

3

5

4

6

2

Cross the road.

Go straight on.

Turn left. Turn right.

Let’s go!

Don’t cross.

Look left and right.

1.  Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.44
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Lesson 1

•	 Odczytaj zdania z historyjki w podręczniku i poproś o ich po
wtórzenie. 

•	 Poproś chętnych uczniów o  wcielenie się w  role Honeya 
i Snapa i odczytanie dialogów z podziałem na role.

•	 Poproś, aby uczniowie odczytali zdania w parach.
•	 Rozdaj uczniom kartki z pełną wersją historyjki. Włącz na

granie historyjki, zatrzymuj je po każdej wypowiedzi i po
proś o powtarzanie. 

•	 Czytaj różne zdania z  historyjki i  proś o  określanie, który 
z bohaterów to powiedział: Who said that?. 

•	 Przydziel role bohaterów historyjki czterem chętnym 
uczniom i poproś o przeczytanie pełnej wersji historyjki. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 52. Poproś, aby uczniowie za
kreślili odpowiednie słowa w  zdaniach. Włącz nagranie 
1/51 i powiedz, aby dzieci sprawdziły swoje odpowiedzi.

2 Read and point. Then point and say.
•	 Poproś, aby uczniowie odczytywali kolejno zdania i wskazy

wali odpowiednie ilustracje.
•	 Wymieniaj numery ilustracji w przypadkowej kolejności i proś 

o mówienie zdań: What’s number 3?, itd.
•	 Zorganizuj pracę uczniów w parach. Poproś, aby dzieci wska

zywały na zmianę obrazki i mówiły odpowiednie zdania.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 53. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali słowa i połączyli puzzle w pary. Poproś o prze
czytanie utworzonych wyrażeń. 

Uczniom pracującym szybciej zaproponuj ćw. 1., s.  60 
z zeszytu ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś, aby ucznio
wie uzupełnili krzyżówkę, a  następnie przepisali do dia
gramu litery z kolorowych pól i odczytali hasło.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś ochotnika o poruszanie się po klasie zgodnie ze wska
zówkami koleżanek lub kolegów. Wybieraj zgłaszających się 
uczniów do wydawania poleceń typu: Go straight on! Stop! 
Turn left! Turn right! Look left! Look right!. Po kilku poleceniach 
zmień ucznia wędrującego po klasie.

3 Listen and do.

Unit 4, Lesson 1. 3 Listen and do.
Go straight on. Turn left. There’s a zebra crossing.  
Stop! Be careful! Cross the road! Where are you?

Turn right. Turn left. Go straight on. There’s a zebra crossing. 
Cross the road and turn left. Where are you?

Go straight on! Cross the road! Go straight on! Cross the road! 
Where are you?
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•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
przesuwali palcem po mapie, zaczynając od miejsca ozna
czonego słowem START. Po każdym zestawie wskazówek 
uczniowie odpowiadają na pytanie: Where are you? i  kon
tynuują dalszą wędrówkę od tego miejsca – zwróć uwagę 
na to, że do kolejnego miejsca trzeba dotrzeć właśnie od 
miejsca, w którym się skończyło, a nie od pola oznaczonego 
START.

4 Play ‘Simon says’.
•	 Ustaw uczniów parami za ławkami na końcu klasy. Jeśli klasa 

jest liczna, przeprowadź zabawę w dwóch grupach. Rozłóż 
na podłodze równolegle dwie skakanki oznaczające dro
gę – powiedz: This is the road. Wydawaj polecenia typu: Go 
straight on! Stop! Turn left! Turn right! Cross the road! Ucznio
wie wykonują twoje polecenia tylko wtedy, jeśli poprzedzisz 
je słowami: Simon says. Kto się pomyli, odpada z gry. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zabawcie się w  policjantów i  przechodniów. Z  pasków pa
pieru ułóżcie zebrę (przejście dla pieszych). Podziel klasę na 
dwie grupy: policjantów i przechodniów. Uczniom grającym 
role policjantów daj lizak policyjny. Grupa policjantów stoi za 
zebrą i wydaje polecenia: Be careful! Look left! Look right! Look 
left! Cross the road!. Grupa przechodniów idzie w kierunku ze
bry i wykonuje usłyszane polecenia. Następnie grupy zamie
niają się rolami.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 53. Powiedz, aby uczniowie od
czytali teksty i połączyli je z właściwymi zdjęciami, wpisu
jąc odpowiednie numery w okienka.  

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Bravo! Perfect! Very nice!

2  Read and point. Then point and say.    

3  Listen and do.  1/52  

4  Play ‘Simon says’.  

Turn left!  Look right!  Stop!  Be careful!  Let’s go! 
 Don’t cross!  Go straight on!  Cross the road.

1

5

2

6

3

7

4

8

Unit 4

2.  Uczniowie odczytują zdania i wskazują właściwe ilustracje. Następnie pracują w parach: na zmianę wskazują 
rysunek i wypowiadają odpowiednie zdanie. 

3.  Uczniowie słuchają nagrania, przesuwając palcem po mapie i odpowiadają na pytanie Where are you?. Każdy kolejny 
etap wędrówki uczniowie zaczynają od miejsca, w którym skończyli poprzedni.

4. Uczniowie bawią się w Simon says, wykorzystując słownictwo z lekcji, np.: Turn left!, Stop!.

45
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Cele językowe
Uczeń:
•	 powtarza dokładnie słowa za nagraniem,
•	 zna słowa związane z targiem na wodzie,
•	 układa słowa z rozsypanych liter,
•	 potrafi przeczytać tekst o targu na wodzie,
•	 wskazuje ilustracje zgodnie z nagraniem,
•	 umie zapisać słowa z lekcji na tablicy.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poznaje życie ludzi w Tajlandii,
•	 potrafi grać w Hunt the Thimble.

Słownictwo czynne
Market, water, food, shop, buy. Come in. Food. Toys. Market  
on water. Buy food. Toy shop. Look at this market. It’s in Thailand.  
It’s on water. The boats are shops. You can buy food at this market. 
Are there markets on water in Poland? Come in.

Słownictwo bierne
What can you see in the picture? Where’s the market? What are 
boats? What can you buy at this market? What can you buy in 
shop number one? Point at the toy shop.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 46, 47), zeszyt ćwiczeń (s. 54, 55, 60, 61), płyta CD, 
karty obrazkowe i wyrazowe: market, water, food, shop, buy.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają słowa związane z ro

bieniem zakupów.
•	 Zapisz na tablicy nazwy kategorii: food i  toys. Wymieniaj 

w przypadkowej kolejności słowa należące do tych katego
rii i poproś uczniów o podawanie nazwy kategorii, do której 
należy dane słowo. Teraz poproś, aby dzieci wymieniały sło
wa najpierw z jednej, a potem z drugiej kategorii.

Dictionary

Unit 4, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
market, water, food, shop, buy
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•	 Pokazuj karty obrazkowe przedstawiające nowe słowa, na
zywaj je i poproś uczniów, aby powtarzali każde słowo trzy
krotnie, coraz ciszej, naśladując echo. Sprawdź, czy ucznio
wie zrozumieli właściwie znaczenie czasownika buy.

•	 Pokaż karty wyrazowe i odczytaj je z dziećmi w sposób glo
balny.

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów o powtarzanie słów.
•	 Wskazuj ilustracje w różnej kolejności i poproś o ich nazy

wanie.
•	 Poproś ochotników o samodzielne wymienienie wszystkich 

nowych słów.

1 Listen and read.

Unit 4, Lesson 2. 1 Listen and read.
Look at this market. It’s in Thailand.  
It’s on water. The boats are shops.  
You can buy food at this market.  
Are there any markets on water in Poland?
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•	 Zapytaj uczniów, co widzą na zdjęciu: What can you see  
 in the picture?.

•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie.
•	 Zapytaj uczniów, czy wiedzą, gdzie znajduje się Tajlandia. 

Pokaż to państwo na mapie lub globusie.
•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 

pytania: Where’s the market? What are the boats? What can 
you buy at this market?. Zapytaj, czy uczniowie słyszeli o poZapytaj, czy uczniowie słyszeli o po
dobnym targu w Polsce.

•	 Odczytuj tekst po jednym zdaniu i  poproś uczniów o  po
wtarzanie.

•	 Teraz przeczytaj tekst, zawieszając głos przed dwoma lub 
trzema słowami w każdym zdaniu. Uczniowie dopowiadają 
te słowa.

•	 Poproś, aby dzieci przeczytały tekst w parach, czytając na 
zmianę po jednym zdaniu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 54. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali zdania i zakreślili właściwe słowa. Włącz nagra
nie1/54 i poproś dzieci o sprawdzenie odpowiedzi. 

2 Listen and point.

Unit 4, Lesson 2. 2 Listen and point.
– Can you buy food in this shop? 
–  No, only toys. It’s a toy shop. Dolls, balls, teddy bears and cars.

1/55

Look at this market. It’s in Thailand.  
It’s on water. The boats are shops.  
You can buy food at this market.  
Are there any markets on water in Poland?

Lesson

1/53

Market on water2

1  Listen and read.  1/54  

market water food buyshop

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
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Lesson 2

– It’s hot! Let’s buy some water! 
– Look! A shop! There’s water in this shop! 
– Great!

– Look! What’s this? Is it a shop? 
– No, it isn’t. It’s a market on water.

– What a big market! 
– It’s a fruit market. I like fruit. 
– Yes, I like fruit too. Let’s buy some apples.

 
•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 

wskazali odpowiednie ilustracje. Zatrzymuj nagranie po 
każdym dialogu, przejdź po klasie i sprawdź, czy uczniowie 
poprawnie wykonują zadanie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 55. Powiedz, aby dzieci popa
trzyły na ilustracje i uzupełniły dialogi odpowiednimi nu
merami zdań. Poproś chętne pary o przeczytanie dialogów.

Uczniom pracującym szybciej zaproponuj ćw. 2., s. 60 
z zeszytu ćwiczeń w sekcji More Fun. Powiedz, aby dzieci 
ułożyły zdania z rozsypanych wyrazów, wpisując właściwe 
numery w okienka. Poproś o odczytanie zdań.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zrób jak największą łódkę z  papieru. Rozdaj dzieciom małe 
karteczki i  poproś o  narysowanie różnych produktów 

żywnościowych, które dzieci potrafią nazwać. Postaw łódkę 
na podłodze i poproś o wrzucenie karteczek do łódki. Zapytaj, 
co można kupić na klasowym targu na wodzie: What can you 
buy at the class market on water?. Uczniowie formułują zdania 
typu: You can buy some apples. You can buy some oranges., itp.

	 3   Say and write.
•	 Zapisz na tablicy nazwy miejsc, gdzie można robić zakupy: 

Market i  Toy shop. Uczniowie podają nazwy rzeczy, które 
można tam kupić i zapisują we właściwych kolumnach na 
tablicy. Zwróć uwagę, aby dzieci pisały dużymi literami, 
a uczniów siedzących w  ławkach poproś o  korygowanie 
ewentualnych błędów. 

•	 Poproś uczniów o odczytanie słów w każdej kolumnie. Mo
żesz poprosić o przepisanie tabeli do zeszytu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 55. Poproś uczniów, aby utwo
rzyli wyrażenia i zwroty, łącząc w pary właściwe elementy.

 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Powoli, litera po literze, zapisuj na tablicy nowe słowa pozna
ne na lekcji. Poproś uczniów, aby spróbowali odgadywać sło
wa, zanim zostaną w całości zapisane. Kiedy usłyszysz właści
we słowo, powtórz je głośno i dokończ pisanie.

4 Make and play ‘Hunt the Thimble’. 
•	 Poproś chętnych uczniów o zapisanie na kartach słów po

znanych na lekcji. Zaproś klasę do zabawy w Hunt the Thim-
ble (zabawa w  ciepłozimno). Przypomnij zasady. Jeden 
z  uczniów opuszcza klasę, a  pozostali ukrywają wybraną 
kartkę tak, aby była ona częściowo widoczna. Po usłyszeniu 
zaproszenia: Come in! uczeń wchodzi do klasy i szuka ukry
tej kartki. Klasa pomaga szukającemu, wypowiadając słowo 
coraz głośniej, gdy uczeń zbliża się do kryjówki lub coraz 
ciszej, gdy się od niej oddala.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 54. Powiedz, aby uczniowie 
ułożyli wyrazy z rozsypanych liter, zapisali je i w każdym 
zestawie otoczyli pętlą właściwe ilustracje.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 3., s. 61 z  zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Powiedz, aby dzieci odczytały 
zdania i narysowały ilustrację do jednego z nich. Poproś 
o podkreślenie wybranego zdania.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Well done! Good job!

2  Listen and point.  1/55   

3  Say and write.   

4  Make and play ‘Hunt the Thimble’.    

Market Toy shop
apples dolls 

cars

1

3

2

4

Unit 4

2. Uczniowie słuchają dialogów i wskazują właściwe ilustracje.
3.  Nauczyciel zapisuje na tablicy dwa wyrazy: Market i Toy shop. Uczniowie podają nazwy rzeczy, które można tam kupić 

i zapisują je we właściwej kolumnie.
4. Uczniowie przygotowują kartki ze słowami poznanymi na lekcji i wykorzystują je do zabawy w Hunt the Thimble.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 rozpoznaje i nazywa liczby od jedenastu do piętnastu,
•	 stosuje w zdaniach słowo: pound,
•	 wskazuje odpowiednie zdjęcia w trakcie nagrania, 
•	 umie powtórzyć zdania za nagraniem,
•	 śpiewa piosenkę o robieniu zakupów,
•	 umie zapytać o ceny i podać ceny różnych towarów,
•	 prosi o wybrany towar.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 dokonuje obliczeń w zakresie piętnastu.

Słownictwo czynne
Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, pound. How much is the 
book? It’s eleven pounds. Can I have the sandwich, please? Here 
you are. The apple is one pound. That’s six pounds.

Słownictwo bierne
How many desks? Let’s count. What can you see in the photos?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 48, 49), zeszyt ćwiczeń (s. 56, 57), płyta CD, karty 
obrazkowe i wyrazowe: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 
pound. 

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Poproś uczniów o policzenie od jednego do dziesięciu. Wy

mieniaj liczby od jednego do dziesięciu i poproś o klaskanie 
odpowiednią ilość razy.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają liczby od jedenastu 
do piętnastu i będą rozmawiać o cenach różnych towarów.

Dictionary

Unit 4, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, pound
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•	 Włącz nagranie i poproś o dokładne powtarzanie słów.
•	 Wyjaśnij, co znaczy słowo pound. Powiedz, że jest to nazwa 

waluty czyli pieniędzy używanych w Wielkiej Brytanii. Jeśli 
masz taką możliwość, pokaż uczniom brytyjskie monety 
i banknoty (lub ich zdjęcia), zwróć uwagę na napis pound(s). 

•	 Wypowiadaj nowe słowa szeptem i proś uczniów, aby po
wtarzali je głośno. Następnie ty wypowiadasz słowa głośno, 
a uczniowie powtarzają je szeptem.

•	 Pokaż karty z liczbami od jedenastu do piętnastu i poproś 
o  ich nazwanie. Wręcz karty uczniom, którzy jako pierwsi 
podali poprawne odpowiedzi. Pokaż karty z zapisem słow
nym liczb i poproś o przeczytanie. Daj karty uczniom, którzy 
zrobili to poprawnie i poproś o ustawienie się obok koleża
nek lub kolegów z liczbami zapisanymi za pomocą cyfr. 

•	 Poproś o policzenie w klasie tych obiektów, których liczba 
nie przekracza piętnaście, np.: ławek, kwiatów doniczko
wych, dziewczynek, chłopców, itp. Powiedz: How many  
desks? Let’s count. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Podziel klasę na dwie grupy i poproś, aby liczyły kolejno na 
zmianę od jednego do piętnastu, a  potem od piętnastu do 
jednego. Zmieniaj grupę rozpoczynającą liczenie.

1 Listen and read.

Unit 4, Lesson 3. 1 Listen and read.
– How much is the book?
– It’s eleven pounds.

– How much is the board game?
– It’s thirteen pounds.

– How much is the cake?
– It’s twelve pounds.

– How much is the toy train?
– It’s fifteen pounds.

– How much is the computer game?
– It’s fourteen pounds.
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•	 Zapytaj uczniów, co widzą na zdjęciach: What can you see  
in the photos?

•	 Włącz nagranie, poproś o jego uważne wysłuchanie i wska
zywanie odpowiednich zdjęć. 

•	 Poproś chętną parę uczniów o przeczytanie pytania i odpo
wiedzi w dymkach przy pierwszym zdjęciu.

•	 Zapytaj uczniów o cenę obiektów przedstawionych na po
zostałych zdjęciach i poproś chętne dzieci o udzielenie od
powiedzi.

Lesson
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3 How much is the cake?

1  Listen and read.  1/57  

eleven
twelve

thirteen
fourteen

fifteen
pound

It’s thirteen 
pounds.

It’s twelve pounds.

It’s fifteen pounds. It’s fourteen pounds.

How much is the book? It’s eleven pounds.

1. Uczniowie słuchają nagrania i śledzą minidialogi.
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Lesson 3

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 57. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali pytania i uzupełnili odpowiedzi odpowiedni
mi słowami na podstawie obrazków. Poproś pary uczniów 
o przeczytanie pytań i odpowiedzi, a całą klasę o spraw
dzenie zadania. 

2 Match. Then listen and repeat. Say.

Unit 4, Lesson 3.  2  Match. Then listen and repeat.  
Say.

– How much is the bike, please? 
– It’s fifteen pounds.

– How much is the book, please?
– It’s eleven pounds.

– Can I have the plane, please? How much is it?
– It’s twelve pounds.

– How much is the trumpet, please?
– It’s thirteen pounds.

– Can I have the truck, please? How much is it?
– It’s fourteen pounds.

1/58

 

•	 Powiedz, aby uczniowie dowiedzieli się, jaka jest cena 
przedmiotów na obrazkach. Zapytaj: How much is the bike?, 
itd. i poproś chętnych uczniów o udzielenie odpowiedzi. 

•	 Odtwórz nagranie i poproś o powtórzenie minidialogów. 

•	 Przećwicz jeszcze raz z całą klasą pytania występujące w dia
logach. 

•	 Zorganizuj pracę w parach i poproś o przeprowadzenie dia
logów. Monitoruj pracę uczniów. Pomagaj uczniom, którym 
mówienie sprawia trudność i zwracaj uwagę na poprawną 
wymowę. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 57. Poproś, aby dzieci ułożyły 
z podanych wyrazów zdania lub pytania i zapisały je. Przejdź 
po klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania.

3	 Listen and sing. Say.

Unit 4, Lesson 3. 3 Listen and sing. Say.
Can I have a sandwich, please? A sandwich, please?  
A sandwich, please?
Can I have a sandwich, please? 
Here you are.
How much is the cake, please? The cake, please? The cake, 
please?
How much is the cake, please?
It’s twelve pounds.

1/59

 

•	 Włącz nagranie, poproś o  uważne wysłuchanie piosenki 
i  wskazywanie zdań, które występują w  utworze. Zapytaj 
uczniów, którego zdania nie było w piosence? 

•	 Powtórz z uczniami słowa piosenki. 
•	 Zaśpiewajcie piosenkę wspólnie.
•	 Podziel klasę na dwie grupy. Poproś, aby jedna grupa śpie

wała pytania, a druga – odpowiedzi. Potem zamień grupy 
rolami. 

	 4   Listen and say. 

Unit 4, Lesson 3. 4 Listen and say.
– Can I have a sandwich, an orange juice and an apple, please?
– Here you are.
– How much is it, please?
–  The sandwich is 3 pounds, the orange juice is 2 pounds, the 

apple is 1 pound. That’s 6 pounds.

1/60

 

•	 Włącz nagranie, poproś o jego wysłuchanie i wskazanie na 
obrazku produktów, o które prosi dziewczynka. Zapytaj, ile 
kosztowały wszystkie produkty: How much is that?

•	 Odtwórz ponownie nagranie, zatrzymuj je po każdym zda
niu i poproś o powtórzenie. 

•	 Powiedz, aby uczniowie przeprowadzili podobne dialogi 
w  parach. Poproś o  zrobienie zakupów za 11–15 funtów. 
Monitoruj pracę uczniów. Dopilnuj, aby uczniowie zamie
niali się rolami.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 56. Powiedz, aby uczniowie wyko
nali działania, wpisując w pustych miejscach słowa z ramki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 56. Poproś, aby dzieci połączyły 
liczby z odpowiednimi wyrazami.

 

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Very well! Correct!

2   Match. Then listen and repeat.  
Say.   1/58  

3  Listen and sing. Say.  1/59   

£ 11

£ 12

£ 13

£ 14

£ 15

How much is the cake, please?

Can I have a sandwich, please? Here you are.

Can I have a cake, please? It’s twelve pounds.

How much is ?

4  Listen and say.  1/60  

Unit 4

2.  Uczniowie łączą przedmioty z cenami. Następnie słuchają nagrania i powtarzają minidialogi. Na koniec w parach 
zadają sobie pytania o ceny poszczególnych przedmiotów i na nie odpowiadają.

3.  Uczniowie słuchają piosenki, a następnie ją wspólnie śpiewają. Na koniec mówią, którego zdania nie było w utworze.  
4.  Uczniowie słuchają nagrania. Następnie w parach ćwiczą dialogi – starają się zrobić zakupy za 11–15 funtów.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 wskazuje obrazki zgodnie z nagraniem,
•	 potrafi odczytać tekst z obrazkami zamiast słów,
•	 pyta o cenę różnych towarów i udziela odpowiedzi na takie pytanie,
•	 umie poprosić o wybrany towar,
•	 porusza się po planszy zgodnie z wyrażeniami, które wskazują 

drogę,
•	 wygłasza zdania związane ze zdjęciami. 

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie grać z koleżanką lub kolegą w grę planszową.

Słownictwo czynne
Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Go straight on. Turn left. 
Turn right. Cross the road at the zebra crossing. Don’t cross the 
road. Stop. Let’s go to the shop. How much is/are ... ? It’s 15 pounds. 
They are 11 pounds. Can I have some water, please? Here you are. 
There is ... . There are ... .

Słownictwo bierne
Find your pair. Listen and point at the right pictures. Let’s play the 
game now. Look at the board. Where is start/finish? How much is 
the sandwich/pencil/orange juice?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 50, 51), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 58, 59, 61), kar
ty obrazkowe i wyrazowe ze słownictwem z rozdziału czwartego.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji powtórzą wiadomości z roz

działu czwartego.
•	 Rozdaj uczniom karty obrazkowe i wyrazowe z całego roz

działu i  poproś, aby odszukali swoje pary: Find your pair. 
Każda para nazywa głośno swoje karty.

1 Listen and say. 

Unit 4, Review. 1 Listen and say.
Go straight on!
Let’s go to the shop!
How much are the tomatoes, please?
They are 2 pounds.
Turn right.
Can I have some water, please?
Here you are.
Cross the road at the zebra crossing!

1/61

 

•	 Włącz nagranie, poproś o jego uważne wysłuchanie i wska
zanie odpowiednich miejsc na obrazkach: Listen and point 
at the right pictures.

•	 Poproś ochotników, aby powiedzieli zdania, które zapamię
tali z nagrania.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 58. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali tekst i zamiast obrazków wpisali właściwe sło
wa. Poproś chętnych uczniów o przeczytanie całych zdań.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 61 w sekcji More Fun. Poproś, 
aby uczniowie nazwali miejsca i  obiekty na planie: mu-
seum, park, toy shop, market. Powiedz, aby pracowali w pa
rach i wydawali sobie na zmianę polecenia: Go to the park., 
itd. i wędrowali palcami po mapie.

2 Read and say.
•	 Powiedz, aby chętni uczniowie przeczytali zdania, zastępu

jąc obrazki odpowiednimi słowami. 
•	 Teraz proś kolejno wszystkich uczniów w klasie o czytanie 

kolejnych zdań. Za każdym razem wskazuj ucznia, który ma 
czytać następne zdanie. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Powiedz, aby uczniowie pracowali w parach. Poproś, aby po
starali się wymyślić inne słowa co najmniej w czterech miej
scach, gdzie znajdują się obrazki tak, aby nadal cały tekst miał 
sens: Make your own story. Powiedz, aby uczniowie podzielili 
między sobą tekst do czytania i zaprezentowali go przed całą 
klasą. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 58. Powiedz, aby uczniowie prze
czytali pytania i  wybrali poprawne odpowiedzi. Sprawdź 
zadanie, prosząc kolejno trzy pary o  przeczytanie pytań 
i odpowiedzi.

3 Read and say.
•	 Poproś dwie pary uczniów o odczytanie dialogów w dym

kach. 
•	 Powiedz, aby uczniowie odegrali scenki związane z robie

niem zakupów w parach, prosząc o różne towary i podając 
dowolne ceny. Zwróć uwagę na spokojne prowadzenie dia
logów tak, aby każdy uczeń mogł słyszeć swojego rozmów
cę. Monitoruj pracę uczniów. 

1  Listen and say.  1/61  

2  Read and say.   

3  Read and say.    

Let’s go to the . Turn  and go . Oh, there’s a shop.  

Let’s  some . ‘Can I have some , please? How much 

is it? ‘It’s ’. Let’s turn  now. There’s the .

How much is the board game?

Can I have 3 posters, please?

Here you are.

It’s 15 pounds.

Review 4

1. Uczniowie słuchają zdań i przyporządkowują je do odpowiednich miejsc na obrazkach.
2. Uczniowie czytają zdania, jednocześnie zastępując obrazki właściwymi słowami.
3.  Uczniowie pracują w parach. Odgrywają scenki robienia zakupów.
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Review & I can!

I can! 
Powiedz, że uczniowie sprawdzą, czy rozumieją wszystkie sło
wa i wyrażenia, które poznali w rozdziale czwartym. Potem za
grają w grę planszową, w czasie której przekonają się, czy po
trafią stosować się do wskazówek i sumować ceny towarów. 

1	 Listen, point and say. 

Unit 4, I can. 1 Listen, point and say.
How much is the water?
It’s eleven pounds.
Can I have a chocolate cake, please?
Don’t cross the road.
Let’s go to the park.
There are fifteen shops in this street.
Let’s buy some food.
The board game is twelve pounds.
Turn right now.
Go straight on and then turn left.
There’s a zebra crossing. Stop!

1/62

 

•	 Powiedz, aby uczniowie uważnie posłuchali nagrania i wska
zali odpowiednie ilustracje. 

•	 Teraz poproś uczniów o  mówienie słów lub zdań związa
nych z ilustracjami. Przyjmuj również inne opcje niż te, które 
wystąpiły w nagraniu, jeśli są poprawne. 

2 Play.
•	 Powiedz: Let’s play the game now. Look at the board. Where 

is the start/finish? How much is the sandwich/pencil/rubber? 

•	 Poproś uczniów o przeczytanie legendy, która znajduje się 
pod planszą gry: One point – turn left., itd.

•	 Uczniowie grają w parach lub trójkach. Rzucają na zmianę 
kostką i poruszają się po planszy zgodnie z legendą. Zbie
rają produkty, które napotkają po drodze i sumują ich ceny. 
Mogą robić notatki na kartce. Wygrywa ten, kto pierwszy 
ukończy grę i ma największą sumę punktów. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, s. 59, Active Dictionary. Powiedz, aby 
uczniowie połączyli zdjęcia z  odpowiednimi podpisami, 
a następnie przykleili odpowiednie naklejki. Poproś o gło
śne przeczytanie wszystkich słów. Na następnej lekcji 
sprawdź poprawność wymowy.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Fantastic! Terrific! Bravo!

1  Listen, point and say.  1/62   

2  Play.  

 – turn left
 – turn right

 – go straight on
 – stop!

 – turn left
 – turn right

START

FINISH

Can I have a chocolate 
cake, please? 

How much is the sandwich, please?Let’s go to the park!

£ 3£ 2

£ 1

£ 1

£ 1

£ 1

£ 2

£ 2

£ 1

4 I can

1.  Uczniowie słuchają nagrania i wskazują te ilustracje, których nazwy usłyszeli. Następnie nazywają wszystko, 
co znajduje się na ilustracjach.

2.  Uczniowie rzucają kostką, poruszają się po planszy zgodnie z legendą, zbierają produkty i podliczają ich ceny. 
Wygrywa ten, kto najszybciej skończy i ma największą sumę.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 nazywa różne miejsca w mieście,
•	 rozpoznaje nazwy państw, miast i znanych budynków,
•	 potrafi powiedzieć zdania o  mapie swojej okolicy, używając 

konstrukcji There is ... . /There are ... .,
•	 umie znaleźć nazwy miejsc w mieście wśród innych liter,
•	 prowadzi diologi z  koleżanką lub kolegą na temat różnych 

miejsc w mieście.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poznaje znane miejsca na świecie,
•	 umie pracować w parze i w grupie,
•	 potrafi wykonać mapę swojej okolicy.

Słownictwo czynne
Museum, church, bridge, opera house, market, shop, park, street, 
school. Go straight on! Turn left! Turn right! Stop! Go to the church. 
I’m here. Where is the market? There is a school. There are lots of 
shops. It’s in Barcelona. 

Słownictwo bierne
Do you know the places in the photos? This is a museum in Paris. 
Listen and repeat after me. What is it? Find the places in the city. 
Give me a church, please.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 52, 53), zeszyt ćwiczeń (s. 62, 63 ), mapa świata, ar
kusze brystolu, papier kolorowy, bibuła karbowana, kredki, ma
zaki, nożyczki, klej, karteczki różnej wielkości, kserokopie planu 
ulic najbliższej okolicy.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają słynne budynki z róż

nych państw świata i wykonają mapę swojej okolicy.
•	 Zapytaj uczniów, jakie ich zdaniem budowle są charaktery

styczne dla Polski, dużych miast jak Warszawa lub Kraków, 
miejsca, w którym mieszkają. 

•	 Wskaż obiekty przedstawione na zdjęciach, powiedz: bridge, 
church, museum, opera house i poproś uczniów o powtórze
nie słów. Powtórz jeszcze raz nowe słowa, wskazując zdjęcia 
w innej kolejności. 

•	 Zapisz nowe słowa na tablicy i poproś uczniów o ich prze
czytanie. Teraz zaproś uczniów do ścierania poszczególnych 
słów pod warunkiem, że najpierw potrafią je poprawnie od
czytać. 

•	 Zapytaj uczniów, czy rozpoznają któreś z miejsc przedsta
wionych na zdjęciach: Do you know the places in the photos?. 
Opowiedz dzieciom krótko o budynkach przedstawionych 
na zdjęciach. Możesz skorzystać z poniższych informacji.

Golden Gate czyli Złote Wrota, to most w san Francisco w Stanach Zjedno
czonych. Jego budowę zakończono w roku 1937. Jest to jeden z najsłynniej
szych mostów wiszących na świecie, ma długość 2737 m, a wysokość dwóch 
wież wynosi 227 metrów czyli mniej więcej tyle, co wysokość Pałacu Kultury 
w Warszawie. Przez większą część roku tonie we mgle, a więc jazda mostem 
przypomina lot w chmurach. Jest tak malowniczy, że jego widok został wyko
rzystany podczas kręcenia wielu filmów i seriali. 

Sagrada Familia to ogromna katedra w  Barcelonie w  Hiszpanii. Zaprojek
tował ją słynny architekt Gaudi, który spędził przy jej budowie 40 lat życia, 
mieszkając na placu budowy. W świątyni nie ma prostych linii ani kątów, koątyni nie ma prostych linii ani kątów, kotyni nie ma prostych linii ani kątów, ko
lumny podpierające dach przypominają drzewa. Jest budowana od ponad 
stu lat i  nadal nie została skończona. Planowany termin ukończenia to rok 
2026 czyli setna rocznica śmierci Gaudiego.

Opera House to olbrzymi teatr w  Sydney w  Australii, w  którym można 
oglądać przedstawienia operowe, sztuki teatralne i koncerty. Jego budowę 

zakończono w w roku 1973, a uroczystość otwarcia opery zaszczyciła swoją 
obecnością królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Jest to jeden z  najbardziej 
rozpoznawalnych budynków na świecie. Jego dach przypomina kształtem 
żagle i jest bogato oświetlony, dlatego najpiękniej wygląda nocą. Opera jest 
nazywana białym łabędziem Australii.

Muzeum Luwr w Paryżu to jedno z największych muzeów sztuki na świecie. 
W przeszłości budynek był siedzibą królów. Obecnie w muzeum znajduje się 
ogromna kolekcja obrazów, rzeźb i innych eksponatów, w tym najsłynniejszy 
obraz świata: Mona Liza Leonarda da Vinci. Szklana piramida przed muzeum 
stanowi wejście do budynku, jest wzorowana na piramidach egipskich. 

•	 Pokażcie omawiane państwa i miasta na mapie świata.
•	 Przeczytaj podpisy pod zdjęciami i poproś o ich powtórze

nie: Listen and repeat after me.
•	 Powiedz, aby chętne dzieci odczytywały w  przypadkowej 

kolejności pierwszą linię zdań pod zdjęciami, a inne dzieci 
próbowały je dokończyć.

1 Look and read.
•	 Wskaż samolot i zapytaj: What is it? Pokaż smugę za samo

lotem i  poproś, aby uczniowie znaleźli słowa oznaczające 
miejsca w mieście i je odczytali: Find the places in the city.

•	 Podaj polskie odpowiedniki wyrazów znajdujących się 
w wężu, a dzieci podają angielskie słowa.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 62. Powiedz, aby uczniowie po
patrzyli na rysunki i odszukali w kwadracie odpowiednie 
słowa. Możesz poprosić, aby dzieci pokolorowały rysunki 
i odpowiadające im wyrazy tym samym kolorem. Przejdź 
po klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania. 

2  Look and say.    

3  Make and play.     

1  Look and read.    

This is the Golden 
Gate bridge  

in San Francisco,  
the USA.

This is a church  
in Barcelona, Spain.

chu r c h p a r k b r i d g e m u s e u m marke t sho p
A church.

It’s in Barcelona.

Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie odnajdują słowa w wężu wyrazowym i je odczytują.
2. Dzieci pracują w parach. Jedna osoba mówi, gdzie dana budowla się znajduje, a druga mówi, co to jest.
3.  Uczniowie przygotowują kartki z nazwami miejsc, rozmieszczają je w klasie, a następnie w parach, na zmianę, 

wydają sobie nawzajem polecenia i idą do właściwych miejsc. 
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Wonderful world

2 Look and say.
•	 Poproś chętną parę uczniów o przeczytanie zdań w dymętną parę uczniów o przeczytanie zdań w dym zdań w dym

kach. Wybierz dwoje innych uczniów i powiedz, aby zapre
zentowali inne słynne miejsce i charakterystyczną dla niego 
budowlę. 

•	 Powiedz, aby uczniowie prowadzili podobne dialogi w pa
rach. Przypomnij o zachowaniu dyscypliny w czasie rozmo
wy i o konieczności zmiany ról. Monitoruj pracę uczniów. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 63. Powiedz, aby uczniowie 
przygotowali dla koleżanek lub kolegów podobną zga
dywankę jak w  ćwiczeniu drugim na stronie 62. Poproś 
o  wybranie z  podanej listy czterech słów, zapisanie ich 
w kwadracie oraz ukrycie pośród innych liter. Po skończo
nej pracy uczniowie wymieniają się z koleżankami lub ko
legami ćwiczeniami i odnajdują ukryte wyrazy.

3 Make and play.
•	 Poproś, aby uczniowie pracowali w parach. Przygotuj małe 

karteczki z nazwami różnych miejsc w mieście, wrzuć je do 
pudła. Poproś każdą parę o wylosowanie jednej nazwy i na
pisanie dużymi literami na kartce. Oprócz miejsc poznanych 
na lekcji, uwzględnij miejsca poznane wcześniej, np.: school, 
market, toy shop, park, playground, house. 

•	 Poproś o rozmieszczenie napisów w różnych miejscach klasy.
•	 Teraz uczniowie w  parach na zmianę wydają polecenia 

i chodzą do właściwych miejsc, np.: Go to the park., itd.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Aby uporządkować klasę, poproś o przynoszenie rozłożonych 
w klasie kartek, wydając polecenia: Give me a church, please., 
itd. Dziecko, które przyniesie niewłaściwą kartkę, odkłada ją 
na swoje miejsce. Kontynuuj zabawę, aż do zebrania wszyst
kich kart.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 63. Powiedz, aby uczniowie do
rysowali na planie ulic miejsca wymienione w ramce. Zor
ganizuj pracę w parach. Poproś, aby jeden uczeń wskazał 
miejsce na planie koleżanki lub kolegi i  powiedział: I’m 
here. Where is the market? Drugi uczeń prowadzi kole
żankę lub kolegę do wymienionego miejsca, udzielając 
wskazówek: Go straight on! Turn left! Turn right! Stop!. Kole
żanka lub kolega cały czas wodzi palcem po planie. Potem 
uczniowie zmieniają się rolami.

Class Project (jako jedno z ćwiczeń podczas lekcji)
•	 Powiedz, aby uczniowie pracowali w  parach. Narysuj na 

kartce z bloku prosty układ ulic najbliższej okolicy, zrób jego 
kopie dla każdej pary. Rozdaj uczniom prostokątne i  kwa
dratowe kartki różnej wielkości. Poproś o przyklejenie nazw 
odpowiednich budynków i innych obiektów wzdłuż naryso
wanych ulic, w  razie potrzeby uczniowie przycinają odpo
wiednio karteczki. Powiedz, aby brakujące elementy dzieci 
dorysowały kredkami. 

•	 Poproś o podpisanie wszystkich obiektów. W razie potrzeby 
służ pomocą. 

•	 Powiedz, aby uczniowie mówili na zmianę zdania o swoich 
mapach: There is a school. There are two shops. 

•	 Pochwal pary zgodnie współpracujące ze sobą. Wyekspo
nuj mapy w klasie. 

Class Project. Mapa waszej okolicy (jako odrębna jednostka 
lekcyjna)
•	 Podziel klasę na kilkuosobowe grupy. Przygotujcie arkusze 

brystolu, papier kolorowy, bibułę karbowaną, kredki, ma
zaki, nożyczki, klej. Wykonajcie uproszczone mapy waszej 
okolicy. Wytnijcie i przyklejcie drogi i budynki z papieru ko
lorowego, drzewa, krzewy i kwiaty z bibuły, itp. Dorysujcie 
brakujące elementy kredkami lub mazakami. Uwzględnijcie 
najważniejsze miejsca: szkołę, stację kolejową, kościół, skle
py, park, rzekę, most, kino, itp. 

•	 Pomóż uczniom podpisać obiekty na mapie. Opowiedzcie, 
co jest na mapach: There is a church. There are three shops.

•	 Podsumuj pracę wszystkich grup, pochwal za umiejętność 
współpracy w grupie i dokładne wykonanie zadania. Zrób
cie w klasie wystawę map.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 62. Powiedz, aby uczniowie po
łączyli słowa i nazwy państw z odpowiednimi zdjęciami.

 

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Fabulous! Good! Great job!

This is a big opera house  
in Sydney, Australia.

This is a museum  
in Paris, France. 

Unit 4

Class Project

Mapa waszej okolicy
Wykonajcie w grupach 
mapę waszej okolicy. 
Zaznaczcie na niej 
ważne miejsca. 
Powiedzcie po 
angielsku, co znajduje 
się na mapie.

Unit 4

Uczniowie w grupach rysują lub wyklejają mapę swojej okolicy. Z pomocą nauczyciela podpisują miejsca i obiekty 
na mapie. Następnie opisują swoje mapy, np. There is a church. There are three shops. 53
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nowe słowa: cooking pot, take photos, camera, hat,
•	 poznaje nazwy znanych miejsc w Londynie,
•	 potrafi ponumerować obiekty na zdjęciach zgodnie z kolejno

ścią, w jakiej pojawiają się w filmie,
•	 wskazuje słowa, które pojawiły się w filmie,
•	 rozmawia z koleżanką lub kolegą na temat miejsc przedsta

wionych na zdjęciach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poznaje ciekawe miejsca w Londynie,
•	 wie, co można kupić i zobaczyć na targu na wodzie w Tajlandii.

Słownictwo czynne
Cooking pot, hat, camera, take photos, Thailand. British Museum, 
Westminster Abbey, Tower Bridge, Hyde Park, Covent Garden 
Market, market on water. 

Słownictwo bierne
What famous places are there in London? What can you see in the 
photo? What is number five? What number is Hyde Park? What 
can you see at the market on water in Thailand? What is this? Is 
it big/old? What can you buy at this market? Is it a bridge/church? 
Repeat the true sentences. There is a church in our village. There 
are lots of museums in our city.

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 64, 65), płyta DVD, plakat, zdjęcia lub ilustracje 
przedstawiające sławne miejsca w Londynie.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji obejrzą film opowiadający 

o Londynie i Tajlandii. Poproś uczniów o wskazanie odpo
wiednich miejsc na mapie. W razie potrzeby służ pomocą.

•	 Zapytaj uczniów o znane miejsca w Londynie: What famous 
places are there in London?. 

•	 Pokaż na zdjęciach sławne miejsca w Londynie i opowiedz 
o nich. Możesz skorzystać z poniższych informacji.

Westminster Palace, czyli Pałac Westminsterski, był w  przeszłości siedzibą 
królów, obecnie to budynki parlamentu brytyjskiego. Są one malowniczo poą one malowniczo po one malowniczo po
łożone nad rzeką Tamizą. Najbardziej rozpoznawalną ich częścią jest wieża 
królowej Elżbiety II z ogromnym zegarem, którego dzwon zwyczajowo nazy
wany jest Big Benem. 

Westminster Abbey to ogromna katedra, która mieści się obok budynków 
parlamentu. Jest to najbardziej znana świątynia w  Wielkiej Brytanii. Tutaj 
dokonuje się koronacji królów oraz udziela się się ślubów członkom rodziny 
królewskiej. 

Tower Bridge to zabytkowy most zwodzony z dwiema wieżami, łączący brze
gi Tamizy. Most jest podnoszny, kiedy duże statki chcą wpłynąć do centrum 
Londynu. Mechanizmy do podnoszenia mostu znajdują się w wieżach. 

British Museum to jedno z  największych muzeów świata. Znajduje się tu 
ponad 7 milionów eksponatów dotyczących kultury starożytnej, np.: mumie 
egipskie. Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Duże wrażenie robi okrągły dzie
dziniec przykryty szklanym dachem, w środku którego znajduje się okrągła 
czytelnia.

Covent Garden Market to bardzo popularny targ w Londynie, gdzie znaj
dują się liczne stragany, sklepy, zakłady rzemieślnicze, kawiarnie i restauracje. 
W tym miejscu chętnie spotykają się mieszkańcy Londynu, a uliczni artyści 
dają swoje występy.

Hyde Park to ogromny park w Londynie, w którym dorośli i dzieci chętnie 
wypoczywają, bawią się, jeżdżą na rowerach, grają w piłkę, podziwiają piękne 
drzewa, krzewy i kwiaty, biorą udział w koncertach, itp. 

•	 Powiedz jeszcze raz nazwy znanych miejsc w Londynie i po
proś o ich powtórzenie. 

•	 Zwróć uwagę uczniów na duże zdjęcie w zeszycie ćwiczeń 
i zapytaj: What can you see in the photo?. 

•	 Wskaż zdjęcia w kółkach, nazwij przedstawione na nich rze
czy i poproś o powtórzenie.

•	 Poproś chętnych uczniów o nazwanie zdjęć w kółkach.

1 Obejrzyj film i  ponumeruj zdjęcia według kolejności 
ich pojawiania się.

Jess: Look, Tom. I’ve got some photos. They’re from London.
Tom: Wow! How many photos have you got?
Jess:  I’ve got five photos.
Tom:  Can I look?
Jess:  Yes, here you are. Be careful.
Tom:  Thank you. What’s this?
Jess:  It’s the British Museum. It’s big.
Tom:  It’s super! What’s this?
Jess:  It’s Westminster Abbey. It’s an old church.
Tom:  Nice! Is this a bridge?
Jess:  Yes, Tower Bridge.
Tom:  What’s this? Is it a garden?
Jess:  No, it’s a park ... Hyde Park. It’s got lots of flowers.
Tom:  Is this a street? Are there shops in the street?
Jess:   No, it’s Covent Garden Market. You can buy toys, presents,  

clothes, lots of ... 
Tom:   ... but it’s not a market on water! Let’s go and look at my 

computer! Look, this is a market on water in Thailand! 
You can buy hats. There are lots of hats!

Jess:   And you can buy food. Look at the big cooking pot and 
the bananas! Look! People have got cameras! They are 
taking photos! I like markets on water!

Tom:  Hmm, I like markets on water too ... but ... I can’t swim!
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DVD Club

•	 Włącz płytę DVD i poproś o uważne obejrzenie filmu. Po
wiedz, aby uczniowie ponumerowali zdjęcia w takiej kolej
ności, w jakiej przedstawione na nich miejsca pojawiają się 
w filmie.

•	 Sprawdź poprawność wykonania zadania, zadając pytania, 
np.: What number is Hyde Park? What is number five?.

•	 Poproś ochotników o nazwanie obiektów na zdjęciach.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zapisz na tablicy nazwy znanych miejsc w Londynie w formie 
elementów do łączenia w  pary: w  lewej kolumnie pierwsze 
człony nazw, np. Hyde, Covent, w  prawej kolumnie – drugie 
człony, np. Park, Garden, ale w innej kolejności niż w kolumnie 
lewej. Proś ochotników o podchodzenie do tablicy i łączenie 
linią elementów z lewej i prawej kolumny w taki sposób, aby 
powstały poprawne nazwy miejsc w Londynie. Uczeń odczy
tuje nazwę, a cała klasa powtarza ją chórem. Następnie zetrzyj 
całą prawą kolumnę i poproś uczniów o dopowiadanie z pa
mięci brakujących części nazw.

2 Obejrzyj film. Przeczytaj zdanie i zaznacz  właściwe 
słowa.

•	 Poproś chętne dzieci o przeczytanie początku zdania, które 
mówi Jess i upewnij się, że wszyscy je zrozumieli. Kolejne 
dzieci poproś o odczytanie słów i wyrażeń w ramkach.

•	 Włącz film ponownie i poproś uczniów o zaznaczenie nazw 
rzeczy, które można zobaczyć na targu w Tajlandii.

•	 Teraz zapytaj: What can you see at the market on water  
in Thailand?. Uczniowie wymieniają zaznaczone słowa. 

3 W parach zadawajcie pytania o zdjęcia, używając 
zwro tów: What's this? Is it big?

•	 Zorganizuj pracę uczniów w parach. Poproś o zadawanie py
tań na temat miejsc widocznych na zdjęciach na obu stronach 
zeszytu ćwiczeń, np.: What is this? Is it big? Is it old? What can 
you buy at this market? Is it a bridge/church?

•	 Zaproś chętne pary do zaprezentowania przed całą klasą 
kilku pytań i odpowiedzi.

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Powiedz dzieciom, że będziesz mówić prawdziwe i  fałszywe 
zdania o  waszej najbliższej okolicy i  poproś o  powtarzanie 
tylko zdań prawdziwych: Repeat the true sentences. Wypowia
daj zdania, np.: There is a church in our village. There are lots of 
museums in our city. Uczniowie powtarzają tylko prawdziwe 
zdania. Jeśli trzeba, sygnalizuj błąd. Zaproś chętnych uczniów 
do przejęcia twojej roli. 

Praca domowa
•	 Poproś uczniów, aby opowiedzieli komuś z rodziny wszystko, 

co wiedzą o Londynie.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Well done! Perfect! Excellent

Unit 4

1. Uczniowie oglądają film, a następnie numerują zdjęcia w takiej kolejności, w jakiej przedstawione na nich obiekty 
pojawiają się w filmie.

2. Uczniowie ponownie oglądają film i zaznaczają  nazwy obiektów, które pojawiają się w filmie. 
3. Uczniowie w parach zadają pytania o miejsca na zdjęciach, np. What's this? Is it big.
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1   Obejrzyj film i ponumeruj zdjęcia według 
kolejności ich pojawiania się.   

At the market on water   
in Thailand, you can see …

3   W parach zadawajcie pytania o zdjęcia używając 
zwrotów: What's this? Is it big?   

2   Obejrzyj film. Przeczytaj zdanie i zaznacz  
właściwe słowa.   

flowers

boats

hats bananas

camerasbooks

a cooking pot

food

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
•	 utrwala nazwy ubrań i kolorów poznane w klasie pierwszej,
•	 powtarza dialog za nagraniem,
•	 odpowiada na pytania związane z ilustracją,
•	 prowadzi dialogi w parach na temat ubrań,
•	 recytuje rymowankę o ubraniach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poznaje tradycyjne stroje dzieci w Peru.

Słownictwo czynne
Shorts, T-shirt, skirt, hat, sweater, jeans. Have you got a sweater? 
Have you got shorts? Yes, I  have. No, I  haven’t. Has she got 
a sweater/a skirt? Yes, she has. No, she hasn’t. This girl. 

Słownictwo bierne
What’s this? What colour is it? What can you see in the picture? Are 
the children from Poland? How many girls are there? Have they 
got skirts/T-shirts? What colour are the sweaters/skirts? Are they 
playing/eating?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 54, 55), zeszyt ćwiczeń (66, 67), płyta CD, kartki 
z nazwami ubrań z klasy pierwszej (po dwie lub trzy takie same), 
mapa świata lub globus.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powtórz z uczniami nazwy ubrań z klasy pierwszej: shorts, 

T-shirt, skirt, hat, sweater, jeans. Rysuj proste rysunki na tabli
cy lub pokazuj karty obrazkowe i pytaj: What’s this?. Wskazuj 
również ubrania, w które są ubrane dzieci i zadawaj to samo 
pytanie. 

•	 Powtórz nazwy kolorów. Wskazuj różne rzeczy w klasie i py
taj: What colour is it?

•	 Poproś chętnych uczniów, aby przeczytali, o czym będzie
cie się uczyć w rozdziale piątym.

1	 Listen and say.

Unit 5, Opener. 1 Listen and say.
– How many girls are there? 
– There are four.
– Have they got nice skirts? 
– Yes, they have.
– Have they got Tshirts? 
– No, they haven’t. But they‘ve got sweaters.
– Are they playing? 
– No, they aren’t.
– Are they eating? 
– Yes, they are.

2/2

•	 Zapytaj uczniów, co widzą na ilustracji i czy dzieci pochodzą 
z Polski: What can you see in the picture? Are the children from 
Poland?.

•	 Powiedz, że dzieci na zdjęciu pochodzą z  Peru. Wskaż to 
państwo na mapie lub globusie. Poproś uczniów o opisanie 
stroju dziewczynek, zwróć uwagę na czarne szerokie spód
nice bogato zdobione haftami i wstążeczkami.

•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie.
•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 

pytania związane z  dialogiem i ilustracją: How many girls 

are there? Have they got skirts/T-shirts? What colour are the 
sweaters/skirts? Are they playing/eating?.

•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zdaniu 
i proś o powtarzanie. Następnie podziel klasę na dwie grupy 
i poproś o powtarzanie dialogu z podziałem na role: jedna 
grupa recytuje pytania, druga – odpowiedzi. Następnie gru
py zamieniają się rolami.

•	 Zadawaj pytania z  dialogu i  poproś chętnych uczniów 
o udzielanie odpowiedzi. Akceptuj również inne odpowie
dzi niż w dialogu – pod warunkiem, że są poprawne grama
tycznie.

•	 Zaproponuj, aby chętni uczniowie zadawali koleżankom 
lub kolegom pytania z dialogu. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 66. Poproś uczniów, aby przeczy
tali słowa i połączyli te słowa, które już znają, z rysunkami.

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Napisz na kartkach nazwy ubrań (po dwie takie same nazwy) 
i rozdaj je uczniom. Poproś dzieci, aby stanęły w dwóch rzę
dach w taki sposób, aby osoby z takimi samymi kartkami stały 
naprzeciwko siebie. Wymieniaj w  przypadkowej kolejności 
nazwy ubrań. Uczniowie, którzy mają karty z daną nazwą, ru
szają ze swoich miejsc, obiegają rząd dookoła i wracają. Przy
znawaj punkt temu uczniowi z pary, który szybciej wykona za
danie. Jeśli klasa jest liczna, możesz podzielić ją na trzy grupy 
i przygotować po trzy kartki z każdym słowem.

Clothes5
Unit

54
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Opener

2	 Listen and chant.

Unit 5, Opener. 2 Listen and chant.
Have you got a sweater? 
Yes, I have.
Have you got a Tshirt? 
No, I haven’t.
Have you got jeans? 
Yes, I have.
Have you got shorts? 
No, I haven’t.  (x 2)

2/3

 

•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie.
•	 Włącz ponownie nagranie i poproś dzieci o powtarzanie ry

mowanki.
•	 Zadaj kilkorgu uczniom podobne pytania jak w rymowance 

i poproś o udzielenie odpowiedzi.
•	 Poproś dzieci o recytowanie rymowanki w parach. Zachęć 

uczniów do zadawania pytań także o inne części gardero
by, niewymienione w rymowance. Poproś o udzielanie od
powiedzi zgodnych z prawdą. Chodź po klasie i monitoruj 
pracę uczniów.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 67. Odtwórz ponownie nagra
nie 2/3, poproś o  wysłuchanie rymowanki i  zaznaczenie 
przy każdym z ubrań odpowiedniej odpowiedzi.

3 Look and say. Guess.
•	 Powiedz, aby uczniowie przyjrzeli się ubraniom dziewczy

nek. Wskaż dziewczynki na zdjęciu i zadaj kilka pytań typu: 
Has she got a  hat/a  sweater/a  skirt?. Poproś o  odpowiedź: 
Yes, she has. lub No, she hasn’t. Przećwicz pytania i odpowie
dzi z całą klasą. 

•	 Poproś, aby dzieci pobawiły się w zgadywanki w parach. Po 
wymianie pytań i odpowiedzi dziecko zgadujące wskazuje 
dziewczynkę i mówi: This girl. Koleżanka lub kolega potwier
dza lub zaprzecza: Yes./No. 

•	 Potem poproś uczniów, aby formułowali podobne pytania 
i odpowiedzi na temat uczniów w klasie, a po rozwiązaniu 
zagadki podawali ich imiona. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 67. Powiedz, aby uczniowie poli
czyli skarpetki w każdym okręgu, wpisali odpowiednie liczby 
w okienka, a potem połączyli liczby z ich zapisem słownym.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Wonderful! Good for you! Great!

1  Listen and say.  2/2  

2  Listen and chant.  2/3  

3  Look and say. Guess.   

Nauczysz się:
• mówić, co masz na sobie,
•  opisywać, w co ubrane  

są inne osoby.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 poznaje nowe nazwy ubrań,
•	 rozumie treść historyjki obrazkowej,
•	 potrafi przeczytać zdania z historyjki z podziałem na role,
•	 czyta zdania, zastępując obrazki odpowiednimi słowami,
•	 wskazuje odpowiednie dzieci na podstawie opisu ich ubrań.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi zgodnie współpracować w parze.

Słownictwo czynne
Yes, I  have. No, I  haven’t. Jacket, shoes, sweatshirt, top, wear. 
Nazwy kolorów. I’m wearing my new shoes/a  green skirt. You’re 
Kate. He/she is wearing ... . 

Słownictwo bierne
Have you got ... ? Our characters go to a party. What decorations can 
you see? I like it/them. You look funny. Is Snap/Honey wearing a new 
jacket? What is Fred wearing? Is his sweatshirt old? Is Chatty wearing 
a yellow top? Does Honey look funny? Listen and point at the right 
bubbles. What colour is/are ...? Close your books. Follow the lines.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 56, 57), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 68, 69, 76), kar
ty obrazkowe: jacket, shoes, sweatshirt, top, wear, karty wyrazo
we oraz pełna wersja historyjki (do pobrania i wydrukowania ze 
strony dlanauczyciela.pl).

 

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają nowe nazwy ubrań.
•	 Zadawaj dzieciom pytania o ubrania, które mają na sobie, 

np.: Have you got a T-shirt? Have you got shorts?. Dzieci odpo
wiadają: Yes, I have. No, I haven’t.

Dictionary

Unit 5, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
jacket, shoes, sweatshirt, top, wear

2/4

 
•	 Włącz nagranie, poproś o  jego wysłuchanie i  powtarzanie 

słów. Upewnij się, że uczniowie właściwie zrozumieli czasow
nik wear. 

•	 Wymieniaj słowa z  nagrania w  przypadkowej kolejności 
i poproś uczniów o wskazywanie odpowiednich ilustracji.

•	 Pokazuj karty obrazkowe ze słowami z nagrania, nazywaj je 
i proś o powtarzanie. 

•	 Pokaż ponownie karty obrazkowe, zasłaniając większą część 
obrazka kartką i poproś o odgadywanie obiektów na obraz
kach.

•	 Pokaż karty wyrazowe z tymi samymi słowami i poproś ucz
niów o ich odczytanie.

1	 Listen and say.

Unit 5, Lesson 1. 1 Listen and say.
1  Fred:  Hi, Snap.
 Snap:  Hi, Fred. Look! I’m wearing my new jacket. 
 Fred:  You look good.
2  Fred:   I’m wearing my new sweatshirt. It’s orange and 

blue.
 Snap:  I like it!
3  Kate: Hi Snap. Hi, Fred. Look! I’m wearing my new shoes.
 Snap:  I like them!

2/5

 

4  Chatty:  Hello, everyone. Look, I’m wearing my new top. It’s 
green.

 Kate:  I like it!
5  Fred:  Here comes Honey.
 Kate:  What is he wearing?
6  Honey:  Hi, everyone. Look! I’m wearing an old jacket, an 

old top and old shoes. 
 Snap, Kate, Fred and Chatty: Oh Honey – you look funny!

•	 Powiedz, że nasi bohaterowie udają się na przyjęcie: Our 
characters go to a party. Zwróć uwagę na dekoracje na ob
razkach i zapytaj: What decorations can you see?. Uczniowie 
odpowiadają: balloons, lights (te słowa były w klasie pierw
szej), podają nazwy kolorów. 

•	 Włącz nagranie, poproś o uważne śledzenie historyjki i wskazy
wanie kolejnych obrazków. 

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania, np: Is Snap/Honey wearing a new jacket? What is Fred 
wearing? Is his sweatshirt old? Is Chatty wearing a yellow top?. 

•	 Włącz ponownie nagranie historyjki i poproś uczniów o pod
niesienie ręki do góry wtedy, kiedy usłyszą w nagraniu nazwę 
ubrania. 

•	 Przeczytaj zdania z historyjki zapisane w podręczniku i po
proś o ich powtórzenie.

•	 Zaproś czworo ochotników do wcielenia się w role bohate
rów historyjki i odczytania tych zdań z podziałem na role.

•	 Podziel klasę na grupy czteroosobowe i poproś o odczyty
wanie zdań z historyjki w grupach.

2/4

jacket shoes sweatshirt top

1  Listen and say.  2/5  Story 
corner

1

3

5

2

4

6

My new jacket.

I’m wearing my new shoes.

What is he wearing?

wear

I’m wearing my  
new sweatshirt.

My new top.

I like it! 

1.  Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.56

Lesson

1 I’m wearing my new top
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Lesson 1

•	 Rozdaj wszystkim uczniom kopie pełnej wersji historyjki. 
Zaproś pięcioro chętnych uczniów na środek klasy i poproś 
ich o przeczytanie historyjki z podziałem na role. 

•	 Poproś uczniów o odczytywanie zdań z pełnej wersji histo
ryjki mówiących o ubraniach, np.: I’m wearing my new shoes. 
itd. Pozostali uczniowie zgadują, kim jest ta osoba, mówiąc, 
np.: You’re Kate. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 68. Powiedz, aby uczniowie 
posłuchali nagrania 2/5, przeczytali zdania oraz zakreślili 
odpowiednie słowa. Poproś ochotników o  przeczytanie 
zdań, a całą klasę o sprawdzenie zadania.

2	 Listen, point and say.

Unit 5, Lesson 1. 2 Listen, point and say.
I’m wearing my new top. 
I’m wearing my new shoes.
This is my new jacket.
I’m wearing my new sweatshirt.

2/6

  

•	 Włącz nagranie, poproś o jego uważne wysłuchanie i wska
zanie odpowiednich dymków: Listen and point at the right 
bubbles. (wskaż dymki w podręczniku). Zatrzymuj nagranie 
po każdym zdaniu i zapytaj: What colour is it? 

•	 Powiedz, aby chętni uczniowie przeczytali zdania w dym
kach, zastępując zdjęcia odpowiednimi słowami. 

•	 Poproś o zamknięcie książek i zapytaj o kolor ubrań w dym
kach: Close your books. What colour is the top/sweatshirt/
jacket? What colour are the shoes?

3	 Read, point and say.
•	 Poproś ochotników o przeczytanie zdań w ramkach, a po

zostałych uczniów o przyporządkowanie ich do odpowied
nich dzieci: What number is it? 

•	 Zorganizuj pracę w  parach. Poproś, aby jeden uczeń wy
brał postać z podręcznika i opisał jej ubranie, a drugi podał 
odpowiednią liczbę. Powtórz z uczniami początki zdań: He  
is wearing ... . She is wearing ... . Przypomnij uczniom o koPrzypomnij uczniom o ko
nieczności zmiany ról w parach. Monitoruj pracę uczniów. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś uczniów o  zamknięcie książek i  zapytaj: Number 3. 
What is he wearing? Ochotnicy opisują ubrania dzieci z pamię
ci. Potem twoją rolę mogą przejąć chętni uczniowie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 69. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali zdania i zapisali w nich angielskie nazwy ubrań 
i  kolorów. Poproś ochotników o  przeczytanie zdań. Za
pisz przetłumaczone wyrażenia na tablicy i  poproś, aby 
uczniowie sprawdzili swoje zapisy.

4	 Read, point and say.
•	 Powiedz, aby uczniowie podążali za liniami i dowiedzieli się, 

który zestaw ubrań należy do każdego z bohaterów podręcz
nika: What are Snap, Honey and Chatty wearing? Follow the lines.

•	 Poproś chętnych uczniów o przeczytanie początków zdań 
i ich dokończenie. Powiedz, aby dzieci podawały kolory wy
mienianych ubrań.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Mów zdania prawdziwe i  fałszywe o  ubraniach bohaterów 
podręcznika z ćwiczenia powyżej i poproś, aby uczniowie po
wtarzali tylko zdania prawdziwe, np.: Snap is wearing a white  
T-shirt. (true), Chatty is wearing green shoes. (false). Potem twoją 
rolę mogą przejąć chętni uczniowie. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 69. Powiedz, aby uczniowie nary
sowali w ramce A ubrania, które mają na sobie. Poproś, aby 
potem dobrali się parami (najlepiej nie z osobą z ławki, bo ta 
mogła widzieć rysunek koleżanki lub kolegi) i opisali kole
żance lub koledze swoje ubranie. Ta lub ten rysują je w ram
ce B. Potem uczniowie zamieniają się w parach rolami.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 68. Poproś uczniów, aby prze
czytali słowa i zapisali je pod właściwymi ilustracjami.

Chętnym uczniom zaproponuj ćwiczenie 1., s. 76 z  sek
cji More Fun w  zeszycie ćwiczeń. Powiedz, aby ucznio
wie pokolorowali obrazek kolorami, których nazwy znają 
i uzupełnili zdania zgodnie z obrazkiem.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Well done! Brilliant! Good!

2  Listen, point and say.  2/6   

4  Read, point and say.    

3  Read, point and say.     

I’m wearing my new .I’m wearing my new .

This is my new .I’m wearing my new .

I’m wearing an old grey 
sweatshirt, jeans and my 

new red shoes.

I’m wearing a pink top, 
blue jeans and black shoes.

I’m wearing blue shorts, 
a brown T-shirt and 

old white shoes.

I’m wearing a green skirt 
and purple shoes.

I’m wearing 

I’m wearing 

I’m wearing 

Unit 5

1 2 3 4

2.  Uczniowie słuchają nagrania, wskazują odpowiednie dymki i nazywają ich kolory. Następnie czytają zdania, 
zastępując zdjęcia nazwami ubrań.

3.  Uczniowie czytają wypowiedzi i przyporządkowują je do dzieci. Następnie pracują w parach: jedna osoba wybiera 
postać i opisuje, w co jest ubrana, a druga zgaduje o kogo chodzi; potem zamieniają się rolami. 

4. Uczniowie dokańczają zdania odpowiednimi nazwami ubrań. 

57



Unit 5  Clothes

68

Cele językowe
Uczeń:
•	 poznaje nowe słowa związane z ubiorem i wyglądem,
•	 rozumie tekst o szkole w Afryce,
•	 potrafi przeczytać zdania o szkole w Afryce,
•	 wskazuje obrazek pasujący do podanego zdania,
•	 śpiewa piosenkę wspólnie z klasą,
•	 umie opisać ubranie swoje lub innej osoby,
•	 prowadzi dialogi z  koleżanką lub kolegą na temat różnych 

czynności.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poznaje szkołę w Afryce,
•	 umie grać w Miming Game.

Słownictwo czynne
Ponytail, glasses, trousers, uniform, shirt. I’m wearing ... . He’s 
wearing ... . She’s wearing ... . Are you studying? Yes, I am. No, I’m 
not. Ania is drawing. 

Słownictwo bierne
What can you see in the picture? Are the children at school? Is the 
school in Poland? Are the children studying? Is there a teacher? Are 
the children wearing T-shirts/uniforms? What colour are the uni-
forms/desks? Is the teacher wearing a uniform/glasses/ponytail? 
If you’re wearing trousers today, let’s go out and play. It’s playtime. 
Match the pictures with the words.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 58, 59), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 70, 71, 76), 
karty obrazkowe i wyrazowe: ponytail, glasses, trousers, uniform, 
shirt, karty obrazkowe i wyrazowe ze słownictwem z poprzed
nich lekcji, mapa świata.

 

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Poproś uczniów, aby opowiedzieli o  tym, w  co są ubrani. 

Dzieci mówią zdania typu: I’m wearing a red T-shirt., itp.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają szkołę w Afryce. Po

każ kontynent afrykański na mapie świata.

Dictionary

Unit 5, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
ponytail, glasses, trousers, uniform, shirt

2/7

 
•	 Włącz nagranie i poproś o dokładne powtarzanie słów. Upew

nij się, że dzieci rozumieją znaczenie słowa uniform. W razie 
potrzeby wyjaśnij, że jest to rodzaj jednolitego stroju dla 
uczniów danej szkoły. Powiedz, że w  przeszłości mundurki 
w Polsce były obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Obecnie 
nie są obowiązkowe, choć w niektórych szkołach uczniowie 
nadal chodzą w mundurkach. 

•	 Włącz ponownie nagranie, ale tym razem cicho, i  poproś 
o powtarzanie.

•	 Pokazuj karty wyrazowe ze słowami z nagrania, nazywaj je 
i wskazuj kolejnych uczniów, którzy mają powtarzać słowa. 
Pokazuj karty aż do chwili, gdy wszystkie dzieci chociaż raz 
zabiorą głos.

Staranne wykonywanie ćwiczeń fonetycznych
Uświadom uczniom, jak ważne jest ćwiczenie poprawnej wymo
wy. Wycisz klasę przed tego rodzaju ćwiczeniem, tak aby ucznio
wie dobrze słyszeli prawidłowe dźwięki. Możesz opowiedzieć 
anegdotę o tym, jak obcokrajowiec uczący się języka polskiego

kupował w polskim sklepie bułkę drożdżówkę, prosząc o „fułkę 
dziobówkę”. Zapytaj, czy ta osoba dogadałaby się lepiej, gdyby 
ćwiczyła wymowę polskich słów staranniej i rzetelniej.

•	 Wypowiadaj głośno po dwa słowa w dowolnych zestawach 
i poproś uczniów o powtarzanie ich.

•	 Pokaż karty obrazkowe, nazywaj je poprawnie lub błędnie. 
Uczniowie powtarzają tylko nazwy poprawnie nazwanych 
obiektów. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 70. Poproś, aby uczniowie połą
czyli ze sobą fragmenty słów i podpisali nimi obrazki.

1	 Listen and read.

Unit 5, Lesson 2. 1 Listen and read.
This is a small school in Africa. The children are writing.  
They are wearing uniforms: shirts and green sweaters and also 
trousers. There is a teacher, too. She isn’t wearing a uniform. 
She’s wearing a skirt, a top and a sweatshirt. Is she wearing 
glasses? No, she isn’t. And she isn’t wearing a ponytail.

2/8

 
•	 Zapytaj uczniów, co widzą na zdjęciu: What can you see in the 

picture?.
•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 

wskazywali na zdjęciu osoby i obiekty, o których mowa.
•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zdaniu 

i proś o powtarzanie.
•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli tekst, zadając pytania: 

Are the children at school? Is the school in Poland? Are the 

2/7

1  Listen and read.  2/8   

This is a small school in Africa. The children are writing. 
They are wearing uniforms: shirts and green sweaters 
and also trousers. There is a teacher, too. She isn’t wearing 
a uniform. She’s wearing a skirt, a top and a sweatshirt. 
Is she wearing glasses? No, she isn’t. And she isn’t wearing 
a ponytail.

ponytail glasses trousers uniform shirt

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst. 
58
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2 The teacher is wearing a skirt
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Lesson 2

children studying? Is there a teacher? Are the children wearing 
T-shirts/uniforms? What colour are the uniforms/desks? Is the 
teacher wearing a uniform/glasses/ponytail?.

•	 Odczytuj wybrane zdania z  tekstu i  poproś uczniów, aby 
szybko je wskazali i przeczytali. 

•	 Poproś uczniów o  przeczytanie tekstu po jednym zdaniu. 
Za każdym razem wskazuj kolejnego ucznia do czytania, nie 
wymieniając jego imienia.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Powiedz, aby chętni uczniowie czytali dwa pierwsze słowa 
z dowolnego zdania, a inni uczniowie odnaleźli je i dokończyli 
czytanie zdania. Możesz przeprowadzić ćwiczenie w  formie 
łańcuszka. Uczeń, który dokończy czytanie zdania, wybiera 
inne zdanie i czyta pierwsze dwa słowa. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 70. Powiedz, aby uczniowie uzu
pełnili tekst odpowiednimi słowami z ramki. Włącz nagra
nie 2/8 i poproś o sprawdzenie zadania.

2 Read and point.
•	 Powiedz, aby uczniowie przeczytali zdania i wskazali pasu

jący do nich obrazek.
•	 Mów inne zdania o pozostałych obrazkach i proś o ich wska

zy wanie. Poproś chętnych uczniów o mówienie podobnych 
zdań.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 71. Powiedz, aby uczniowie popa
trzyli na zdjęcia i otoczyli pętlą właściwe odpowiedzi na pytania.

Poproś pary uczniów o przeczytanie kolejnych pytań i odpo
wiedzi, a pozostałych uczniów o sprawdzenie zadania.

	 3   Look, listen, say and sing.

Unit 5, Lesson 2. 3 Look, listen, say and sing.
If you’re wearing a shirt today, let’s go out and play.
If you’re wearing trousers today, let’s go out and play.
It’s playtime, it’s playtime – let’s go out and play.

If you’re wearing glasses today, let’s go out and play.
If you’re wearing a uniform today, let’s go out and play.
It’s playtime, it’s playtime – let’s go out and play.

If you’re wearing a ponytail today, let’s go out and play.
If you’re wearing shoes today, let’s go out and play.
It’s playtime, it’s playtime – let’s go out and play.

2/9

 
•	 Włącz nagranie i  poproś o  uważne wysłuchanie piosenki. 

Powiedz, że tylko te dzieci z  piosenki mogą się iść bawić, 
których ubiór i  cechy wyglądu są opisane w  piosence. 
Poproś o  określenie, które dziecko nie może iść się bawić 
(zgodnie z tekstem piosenki). 

•	 Poproś ochotników o opisanie ubioru dzieci na obrazkach. 
Uczniowie mówią zdania według wzoru: He’s wearing ... . 
She‘s wearing ... . Pozostali uczniowie wskazują postać, która 
została opisana. 

•	 Powtórzcie słowa piosenki, wskazując odpowiednie dzieci 
na obrazkach. 

•	 Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę i zilustrujcie ją ruchem. Przy 
słowach: let’s go out and play, maszerujcie w miejscu oraz po
każcie różne zabawy na świeżym powietrzu, np.: kozłowanie 
piłki, skakanie przez skakankę, jazdę na rowerze, itp. 

4	 Play the ‘Miming Game’.
•	 Powiedz, aby dzieci przeczytały wyrazy w ramce oraz zdanie 

w dymku. Poproś ochotnika o wybranie czynności z ramki 
i przedstawienie jej ruchem. Pozostali uczniowie odgadują 
przedstawioną czynność, mówiąc zdania: Ania is drawing. 
Tomek is jumping., itd. Możesz wprowadzić zasadę, że osoba, 
która poda poprawne zdanie, pokazuje następną czynność.

•	 Zamiast zabawy z całą klasą, możesz zaproponować pracę 
w parach. Przećwicz pytania i odpowiedzi typu: Are you run-
ning? Yes, I am./No, I’m not. Poproś, aby uczniowie w parach 
pokazywali na zmianę czynności i odgadywali je.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Przypnij do tablicy wymieszane karty obrazkowe i wyrazowe 
ze słownictwem z tego rozdziału. Poproś o zrobienie porząd
ku, czyli dobranie w  pary kart obrazkowych i  wyrazowych: 
Match the pictures with the words. Zapraszaj do tablicy ochot
ników, którzy wybiorą po jednej parze kart.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 71. Poproś, aby uczniowie ułożyli 
słowa w odpowiedniej kolejności i zapisali powstałe zdania.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 2., s. 76 z sekcji More 
Fun w zeszycie ćwiczeń. Powiedz, aby dzieci zakreśliły od
powiednie wyrazy w zdaniach.

Zakończenie
• Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
• Pamiętaj o pochwałach: I’m really proud of you! Terrific! Quite well!

drawing playing  

writing dancing

swimming eating

running

2  Read and point.    

1 The girl is wearing a uniform.

2 The girl is wearing a ponytail.

3 The boy is wearing glasses.

3  Look, listen, say and sing.   2/9     

Ania is drawing.
4  Play the ‘Miming Game’.   

Unit 5

2. Uczniowie odczytują zdania i wskazują właściwe ilustracje. 
3.  Uczniowie słuchają piosenki i określają, które z dzieci nie może iść się bawić. Następnie opisują, w co ubrana jest 

każda postać i wspólnie śpiewają piosenkę.
4.  Uczniowie naśladują różne czynności i je nazywają lub prowadzą minidialogi: Are you (drawing)? Yes, I am./ 

No, I’m not. 
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Cele językowe
Uczeń:
•	 poznaje nowe nazwy ubrań,
•	 rozpoznaje i nazywa liczby do dwudziestu, 
•	 utrwala nazwy ubrań i kolorów,
•	 potrafi przeczytać tekst o ubraniach,
•	 wskazuje odpowiednią liczbę w trakcie nagrania,
•	 opisuje ubrania osób na obrazku oraz swoje ubranie na rysunku.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie narysować siebie w ulubionych ubraniach.

Słownictwo czynne
Shorts, T-shirt, skirt, hat, sweater, jeans, jacket, shoes, sweatshirt, 
top, shirt, trousers, sandals, dress, socks. Sixteen, seventeen, 
eighteen, nineteen, twenty. Nazwy kolorów. Fourteen dresses. He/
she is wearing brown trousers. I’m wearing ... . It’s Ben. 

Słownictwo bierne
What colour is the dress? What colour are the sandals/socks? Give 
me nineteen, please. I’ve got twenty socks. It’s hot/cold. What 
clothes can you see in the photos? How many socks has the girl 
got? What is the woman wearing? Who’s the boy/the woman for 
the girl? What’s the weather like? Are sandals good for very cold 
weather? Is this dress good for hot weather? Who is it?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 60, 61), zeszyt ćwiczeń (s. 72, 73, 77), płyta CD, karty 
obrazkowe i wyrazowe: sandals, dress, socks, sixteen, seventeen, 
eighteen, nineteen, twenty, piłka.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają nowe nazwy ubrań 

i nauczą się liczyć do dwudziestu.
•	 Policz wspólnie z uczniami od jednego do piętnastu. Potem 

wskazuj dłonią uczniów w  przypadkowej kolejności i  po
proś o  podawanie kolejnych liczb. Policzcie w  ten sposób 
dwukrotnie tak, aby każdy uczeń mógł podać liczbę przy
najmniej raz. 

Dictionary

Unit 5, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
sandals, dress, socks, sixteen, seventeen, eighteen,  
nineteen, twenty

2/10

 

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów o dokładne powtarzanie 
słów.

•	 Wypowiadaj słowa szeptem i  poproś o  ich głośne powta
rzanie.

•	 Pokaż karty obrazkowe przedstawiające ubrania, nazwij je 
i poproś o powtórzenie słów. 

•	 Zapytaj: What colour is the dress? What colour are the sandals/ 
socks? 

•	 Poproś uczniów o nazwanie ubrań na kartach.
•	 Pokazuj liczby zapisane cyfrowo oraz słowami i  proś 

ochotników o  ich indywidualne nazywanie. Za każdym 
razem wręczaj uczniowi kartę, jeśli poda właściwą nazwę. 
Powiedz, aby uczniowie z liczbami zapisanymi cyframi po
deszli do koleżanek lub kolegów z odpowiednim zapisem 
słownym. Poproś o przynoszenie kart w obu wersjach: Give 
me nineteen, please., itd. 

•	 Policz wspólnie z uczniami od jednego do dwudziestu. Jeśli 
w klasie są trzy rzędy, policzcie teraz w ten sposób, że za każ
dym razem będziesz wskazywać rząd, który ma podać na
stępną liczbę. Nie wskazuj rzędów po kolei. Podkreśl, że licz
bę podaje tylko wskazany rząd, pozostałe wówczas milczą. 

•	 Zapisuj na tablicy różne liczby w zakresie dwudziestu i po
proś ochotników o ich odczytywanie. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 72. Poproś, aby uczniowie uło
żyli słowa z rozsypanych liter i podpisali nimi zdjęcia.

1	 Look, read and listen.

Unit 5, Lesson 3. 1 Look, read and listen.
This is my brother. He is eighteen years old. It’s very  
cold but he’s wearing sandals.
16, 17, 18, 19, 20. I’ve got 20 socks!
This is my aunt. It’s hot today. She is wearing a white dress.

2/11

 

•	 Zapytaj uczniów o  ubrania widoczne na zdjęciach: What 
clothes can you see in the photos?

•	 Włącz nagranie i  poproś uczniów o  wskazywanie odpo
wiednich zdjęć.

•	 Odtwórz ponownie nagranie i  powiedz, aby uczniowie 
wskazywali na zdjęciach ubrania wymienione w nagraniu. 

•	 Sprawdź stopień zrozumienia tekstu, zadając pytania: How 
old is the boy? How many socks has the girl got? What is the 
woman wearing? Who’s the boy for the girl? Who’s the woman 

1  Look, read and listen.   2/11  

sandals dress socks

sixteen nineteenseventeen twentyeighteen

2/10

It’s very cold but 
he’s wearing sandals.

I’ve got 20 socks!

It’s hot today. She’s 
wearing a white dress.

1. Uczniowie słuchają nagrania i czytają tekst.
60
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Lesson 3

for the girl?. Wskaż pierwsze i trzecie zdjęcie i zapytaj: What’s  
the weather like? Are sandals good for very cold weather?  
Is this dress good for hot weather?.

•	 Odczytaj zdania w ramkach i poproś o ich powtórzenie.
•	 Poproś ochotników o przeczytanie zdań na każdym zdjęciu. 

2	 Look, listen and point. Say.

Unit 5, Lesson 3. 2 Look, listen and point. Say.
Part 1 Part 2
eleven eighteen
twelve twenty
thirteen sixteen
fourteen nineteen
fifteen seventeen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

2/12

 

•	 Odtwórz pierwszą część nagrania i poproś o wskazywanie 
odpowiednich liczb zapisanych słowami. W razie potrzeby 
zatrzymuj nagranie po każdej liczbie i  poczekaj, aż każde 
dziecko wskaże właściwe słowo.

•	 Włącz drugą część nagrania i poproś o wskazywanie właści
wych liczb zapisanych cyframi.

•	 Poproś, aby dzieci policzyły wolno od jedenastu do dwu
dziestu i  jednocześnie łączyły dwoma palcami (kciukiem 
i palcem wskazującym) liczby z ich nazwami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 72. Poproś, aby uczniowie po
słuchali pierwszej części nagrania 2/12 i  wskazali odpo
wiednie liczby w diagramie. Potem odtwórz drugą część 
nagrania i poproś o narysowanie linii tak, aby przejść la
birynt.

 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaproś chętne dziecko do tablicy. Poproś pozostałych uczniów 
o podawanie liczb od jednego do dwudziestu. Uczeń przy ta
blicy zapisuje podawane przez koleżanki i kolegów liczby. Po 
kilku przykładach zmień ucznia przy tablicy. Ścieraj po jednej 
liczbie z tablicy, dzieci mówią, jaką liczbę zmazujesz.

3	 Read, point and say.
•	 Poproś ochotnika o  przeczytanie opisu ubrania w  dymku 

i zapytaj: Who is it? Uczniowie mówią: It’s Ben. 
•	 Poproś uczniów, aby opisali pozostałe dzieci według tego wzo

ru. Przypomnij o konieczności uwzględnienia koloru ubrań. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 73. Poproś uczniów o policzenie 
ubrań każdego rodzaju: How many socks/sandals/dresses 
can you see in the picture?. Powiedz, aby uczniowie zapisali 
swoje odpowiedzi, korzystając ze słów w pierwszej i dru
giej ramce. Przejdź po klasie i sprawdź poprawność wyko
nania zadania.

	 4   Draw, say and write.
•	 Powiedz, aby dzieci narysowały w zeszytach siebie w swo

ich ulubionych ubraniach. 
•	 Poproś o opisanie ubrań. Zapisz początek zdania na tablicy: 

I’m wearing ... .
•	 Zaproś uczniów do prezentowania swoich rysunków i czy

tania swoich zdań. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś dzieci o ustawienie się w kole i stań w środku. Rzucaj 
do uczniów piłkę i wymieniaj nazwy ubrań, podając ich kolor, 
np.: red shoes, yellow T-shirt. Umów się z dziećmi, że kiedy kolo
rem ubrania będzie black, nie wolno łapać piłki. Kto się pomyli 
– klęka na jedno kolano, ale może zostać wybawiony od kary, 
jeśli przy następnej próbie postąpi zgodnie z zasadami. Gdy 
wszyscy zrozumieją reguły zabawy, twoją rolę może przejąć 
chętny uczeń.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 72. Powiedz, aby uczniowie po
kolorowali liczby zgodnie z kolorami słów i nazwali te kolory.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 5., s. 73. Poproś, aby dzieci przeczyta
ły dialogi i połączyły każdy z nich z właściwym obrazkiem.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 3., s. 77. z zeszytu ćwi-
czeń w  sekcji More Fun. Poproś, aby uczniowie policzyli 
ubrania i wpisali właściwe liczby w okienka.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Very well! OK! 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2  Look, listen and point. Say.   2/12   

He is wearing brown 
trousers, brown 
socks, red shoes 
and a yellow T-shirt.

3  Read, point and say.     

4  Draw, say and write.     

twelve eleven

thirteenfifteen seventeennineteen fourteen

sixteen eighteentwenty

I’m wearing blue trousers, 
a red shirt, black shoes 

and a black jacket.

Unit 5

2.  Uczniowie słuchają pierwszej części nagrania i wskazują odpowiednie nazwy liczb. Następnie słuchają drugiej części 
i tym razem wskazują liczby.

3.  Uczniowie czytają opis i dopasowują go do dziecka. Następnie opisują pozostałe dzieci. 
4.  Uczniowie rysują w zeszytach siebie w swoich ulubionych ubraniach. Następnie piszą, w co są ubrani i odczytują 

swoje zdania.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 wskazuje obrazki zgodnie z nagraniem,
•	 prowadzi z koleżanką lub kolegą dialogi na temat ubrań,
•	 umie przepisać wybrane słowa do zeszytu,
•	 rozpoznaje i nazywa liczby od jednego do dwudziestu,
•	 nazywa ubrania i liczby na rysunku,
•	 potrafi dopasować opis do osoby na obrazku,
•	 uzupełnia zdania odpowiednimi słowami.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 pracuje zgodnie w parze.

Słownictwo czynne
Shorts, T-shirt, skirt, hat, sweater, jeans, jacket, shoes, sweatshirt, 
top, shirt, trousers, sandals, dress, socks, ponytail, glasses. Are you 
wearing a hat? Yes, I am. No, I’m not. My sweater is red. Are you 
playing chess? 

Słownictwo bierne
I’ve got seventeen hats! It’s great to have a birthday! He has got 
twenty shirts. What number is it? Close the books. Write the words.
This is a blue jacket. The shoes are red.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 62, 63), zeszyt ćwiczeń (s. 74, 75, 77), płyta CD, czyste 
kartki do rysowania.

 

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji powtórzą wiadomości z roz

działu piątego i sprawdzą, co już potrafią.
•	 Mów dowolną liczbę od jednego do dwudziestu i poproś 

ochotników o podawanie trzech kolejnych liczb. Nadal wy
mieniaj liczby w  zakresie dwudziestu, a  chętni uczniowie 
podają liczbę, która poprzedza tę wymienioną przez ciebie.

1	 Listen, point and say.

Unit 5, Review. 1 Listen, point and say.
Jessica:  My name’s Jessica. I’m wearing a dress  

and sandals. I’m in a shop. I’m buying food.
John:   My name’s John. I’m eighteen today! It’s great to have 

a birthday!
Ann:  My name’s Ann. It’s my birthday today. I’m sixteen.
Frank:   My name’s Frank. I’m wearing my favourite clothes 

today: jeans, a shirt and a jacket. I’m in the park with 
my dog.

Lucy:   My name’s Lucy. Look! I’ve got seventeen hats! I love 
hats! They are great!

Ben:   My name’s Ben. I have got a lot of shirts. Twenty! I like 
my shirts. They are blue, white and red.

2/13

 

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali właściwe obrazki. Chodź po klasie i monitoruj 
pracę uczniów.

•	 Mów zdania związane z  poszczególnymi rysunkami i  po
proś uczniów o podawanie odpowiedniego numeru obraz
ka, np.: He has got twenty shirts. What number is it?, It’s her 
birthday. What number is it?, itp.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 74. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali opisy i  połączyli je z  odpowiednimi dziećmi, 
wpisując odpowiednie liczby w  kratki. Przejdź po klasie 
i sprawdź poprawność wykonania zadania.

Uczniom pracującym szybciej zaproponuj ćw. 4., s. 77. 
z zeszytu ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś o zaznacze
nie pętlą słów w  wężu wyrazowym. Powiedz, aby pozo
stałe litery tworzące hasło uczniowie zapisali w okienkach.

2	 Read. Then listen to your teacher and write.
•	 Wymieniaj słowa w ramce w przypadkowej kolejności i po

proś o ich wskazywanie. 
•	 Poproś uczniów o przeczytanie słów w ramce. 
•	 Zapytaj, które słowa z ramki jest najłatwiej zapisać, a które 

najtrudniej. Poproś o  zamknięcie podręczników, zapraszaj 
chętnych uczniów do tablicy i dyktuj im po jednym wyrazie 
z ramki. Cały czas sprawdzaj, czy dzieci poprawnie zapisują 
wyrazy.

•	 Powiedz, aby uczniowie zamknęli podręczniki: Close the  
books. Poproś o przyglądanie się na tablicy dwóm kolejnym 
słowom i  zwróć uwagę na trudne miejsca w  ich pisowni. 
Wymazuj po dwa słowa z tablicy i poproś o ich zapisywanie 
z pamięci: Write the words. Poproś, aby uczniowie wymieni
li się zeszytami w ławce i sprawdzili, czy ich koleżanka lub 
kolega poprawnie zapisali słowa. Dzieci nie poprawiają błę
dów, tylko wskazują je, a koleżanka lub kolega je poprawia. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 74. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali opis i  napisali brakujące słowa na podstawie 
obrazka. Sprawdź zadanie, prosząc uczniów o indywidu
alne czytanie kolejnych zdań.

1  Listen, point and say.  2/13     

2  Read. Then listen to your teacher and write.     

jeans shirt uniform sandals jacket shoes skirt 
ponytail sweatshirt glasses wear top socks

3  Make and play.    

Are you wearing a sweater?

Yes, I am.  
My sweater is red.

5Review 5

1

4

2

5

3

6

1. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują właściwe ilustracje.
2.  Uczniowie odczytują wyrazy z ramki. Następnie nauczyciel głośno wypowiada różne słowa, a uczniowie zapisują 

je w zeszytach. 
3. Uczniowie rysują na kartkach różne ubrania, a następnie losują je w parach i prowadzą minidialogi.
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Review & I can!

3	 Make and play.
•	 Rozdaj uczniom małe kartki i poproś o narysowanie różnych 

ubrań. Uczniowie wrzucają rysunki do kapelusza lub pudła. 
•	 Poproś parę uczniów o przeczytanie zdań w dymkach. Prze

ćwicz również odpowiedź: No, I’m not. Powtórz z uczniami 
te zdania trzy razy, w coraz szybszym tempie. 

•	 Teraz dzieci pracują w parach. Losują na zmianę kartki z ubra
niami i  prowadzą minidialogi. Monitoruj pracę uczniów. 
Wspieraj uczniów, którzy mają trudności w mówieniu. 

I can! 
Powiedz, że teraz uczniowie sprawdzą, czy pamiętają nazwy 
ubrań i  liczb, które poznali w  rozdziale piątym oraz zagrają 
w grę, w której powtórzą nazwy czynności. 

1	 Look and say.
•	 Powiedz, aby uczniowie nazwali wszystkie ubrania i  liczby 

na rysunku. 
•	 Poproś chętnych uczniów o nazywanie ubrań i liczb na ry

sunku, a pozostałych uczniów o szybkie ich wskazywanie. 

2 Read, listen and point. Play.

Unit 5, I can. 2 Read, listen and point. Play.
Are you writing?
Yes, I am. 
Are you drawing? 
Yes, I am. 

2/14

Are you eating?
No, I’m not.
Are you dancing? 
No, I’m not.
Where are you? 
At school!

 

•	 Poproś uczniów o przeczytanie nazw czynności w ramkach. 
Włącz nagranie i  powiedz, aby uczniowie wskazali odpo
wiednie wyrażenia. 

•	 Odtwórz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zda
niu i poproś o powtórzenie pytań i odpowiedzi. 

•	 Zorganizuj pracę w  parach, daj każdej parze kostkę. Po
wiedz, aby uczniowie rzucali na zmianę kostką i recytowali 
fragment rymowanki, zamieniając nazwę czynności na tę, 
która jest zgodna z liczbą oczek. Monitoruj pracę uczniów.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś uczniów, aby usiedli w  kole i  zajmij miejsce między 
nimi. Podawaj karty obrazkowe przedstawiające ubrania 
uczniowi siedzącemu po twojej prawej stronie, wypowiada
jąc jednocześnie krótkie zdania o  tych ubraniach, np.: This 
is a  blue jacket. albo The shoes are red. Poproś uczniów, aby 
przekazywali karty następnym osobom, powtarzając zdania. 
Jednocześnie może krążyć po kole kilka kart. Jeśli uczniowie 
niedokładnie powtarzali zdanie dotyczące któregoś z ubrań, 
jeszcze raz puszczasz w obieg kartę i powtarzasz zdanie.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, s. 75., Active Dictionary. Powiedz, aby 
uczniowie połączyli zdjęcia z  podpisami, a  następnie 
przykleili odpowiednie naklejki. Poproś o  powtórzenie 
wszystkich słów. Na następnej lekcji sprawdź poprawność 
wymowy.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Fantastic! Well done! Great job!

1  Look and say.  

2  Read, listen and point. Play.  2/14    

5 I can

1. Uczniowie nazywają przedmioty na rysunku.
2.  Uczniowie czytają nazwy czynności, słuchają chantu i wskazują odpowiednie wyrażenia. Potem pracują w parach: 

rzucają kostką i recytują fragment chantu, zamieniając nazwę czynności na tę, która jest zgodna z liczbą oczek. 

playing chess eating

writing buying

dancing drawing
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Cele językowe
Uczeń:
•	 poznaje nazwy niektórych krajów oraz ich flagi,
•	 zna nazwy niektórych tradycyjnych strojów,
•	 umie opisać stroje różnych osób.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie narysować wymyślony przez siebie strój ludowy,
•	 potrafi odegrać rolę modela lub modelki w  czasie pokazu 

mody.

Słownictwo czynne
Mask, folk costume, kimono, kilt. Thailand, Poland, Japan, 
Scotland. He is wearing ... . The boy is from Scotland. He’s wearing 
a kilt. The girl is wearing a long dress, a hat and shoes. The shoes 
are black and white. Marta is wearing a  red jacked and a  hat. 
She’s got black shoes. I’m wearing a red T-shirt, blue glasses and 
a yellow hat. 

Słownictwo bierne
Where are the boys/the women from? Where’s the boy/the girl 
from? What are they wearing? What is she/he wearing? What  
colour is the flag of Thailand/Poland/Japan/Scotland?.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 64, 65), zeszyt ćwiczeń (s. 78, 79), płyta CD, karty 
obrazkowe przedstawiające ubrania, dwie tekturki do zasłania
nia kart obrazkowych z mniejszym i większym okrągłym otwo
rem pośrodku, mapa świata, czyste kartki do rysowania, różne 
akcesoria do pokazu mody, np.: kapelusze, okulary, krawaty, to
rebki, czapki, peleryny, korale, maski, paski, śmieszne, kolorowe 
stroje przyniesione przez uczniów, parawan, zasłona itp. do wy
dzielenia garderoby, płyta z popularną muzyką, kamera lub inne 
urządzenie umożliwiające nagranie krótkiego filmu.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają tradycyjne stroje 

z różnych miejsc na świecie i zorganizują pokaz mody.
•	 Pokazuj karty obrazkowe przedstawiające ubrania, zakry

wając je tekturką z otworem pośrodku i poproś o odgady
wanie słów. Jeśli uczniowie nie potrafią nazwać karty, pokaż 
ją przez większy otwór lub odkryj całkowicie.

•	 Zapytaj uczniów, czy rozpoznają, skąd pochodzą osoby 
przedstawione na zdjęciach: Where are the people from?. 
Jeśli trzeba, podaj właściwe informacje. Wskaż flagi, podaj 
nazwy krajów, i  poproś o  powtórzenie. Wskaż te kraje na 
mapie świata.

•	 Odczytaj kolejno zdania pod zdjęciami i  zadaj dzieciom 
związane z nimi pytania, np.: Where are the boys/the women 
from? Where’s the boy/the girl from? What are they wearing? 
What is she/he wearing? What colour is the flag of Thailand/
Poland/Japan/Scotland?.

•	 Poproś chętnych uczniów o  przeczytanie podpisów pod 
zdjęciami.

•	 Porozmawiaj z  dziećmi na temat tradycyjnych strojów 
przedstawionych na zdjęciach. Wyjaśnij, że takie stroje były 
powszechnie noszone w  przeszłości, a  obecnie są używa
ne podczas świąt, różnych uroczystości i  festiwali, a  ich 
piękno i oryginalny wygląd świadczą o bogactwie kultury 
i tradycji państwa i narodu, z którego pochodzą. Uzupełnij 
wiedzę dzieci na temat omawianych strojów. Wyjaśnij, że 
kilt to tradycyjna spódnica w kratę noszona w Szkocji przez 

mężczyzn, a kimono było noszone w Japonii zarówno przez 
mężczyzn, jak i kobiety. Tajlandzkie maski są używane przez 
mężczyzn podczas tańca w  czasie tradycyjnych przedsta
wień. Powiedz, że polski strój ludowy przedstawiony na 
zdjęciu to strój łowicki (możesz zaprezentować zdjęcie stro
ju w całości), w którym oprócz pięknie haftowanych bluzek 
i  serdaka (rodzaj kamizelki), kobiety noszą jeszcze grube 
szerokie spódnice w pasy. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 79. Poproś chętnych uczniów 
o przeczytanie kolejnych pytań i udzielenie odpowiedzi. 
Powiedz, aby uczniowie samodzielnie zapisali odpowie
dzi. Podpowiedz, że w razie trudności w ułożeniu odpo
wiedzi mogą zajrzeć do podręcznika.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś uczniów o zamknięcie podręczników. Wymieniaj na
zwy krajów i poproś, aby uczniowie podawali nazwy strojów 
pochodzących z  tych miejsc. Potem ty wymieniasz nazwy 
strojów, a uczniowie mówią, skąd one pochodzą. Następnie 
uczniowie wykonują ćwiczenie w parach.

1 Look and say.
•	 Poproś, aby uczniowie odszukali, przesuwając palcem po 

liniach, elementy stroju należące do poszczególnych dzieci 
przedstawionych na obrazkach. Potem uczniowie mówią, 
skąd pochodzą dzieci i nazywają ich ubrania, np.: The boy is 
from Scotland. He’s wearing a kilt.

Welcome to Poland.  
They are wearing  

folk costumes.

Look at the boys  
from Thailand.  

They are wearing masks.

1  Look and say.    

2  Draw and talk.    
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Wonderful worldWonderful world

1  Uczniowie łączą dzieci z elementami ich strojów. Następnie określają, skąd pochodzą i co mają na sobie 
poszczególne osoby, np.: The boy is from Scotland. He’s wearing a kilt.

2  Uczniowie rysują projekt wyobrażonego stroju ludowego i opisują go, np. The girl is wearing a blue skirt.
64
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Wonderful world

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 78. Poproś uczniów, aby połączy
li flagi i zdjęcia z odpowiednimi nazwami krajów. Przejdź 
po klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania.

2	 Draw and talk.
•	 Rozdaj uczniom czyste kartki i  poproś o  zaprojektowanie 

stroju ludowego według własnego pomysłu: Draw a  folk 
costume.

•	 Powiedz, aby uczniowie opisali zaprojektowany strój kole
żance lub koledze z ławki, np.: The girl is wearing a long dress, 
a  hat and shoes. The shoes are black and white. Chodź po 
klasie i monitoruj pracę uczniów.

Class Project (jako jedno z ćwiczeń podczas lekcji)
•	 Zgromadźcie w  kartonowych pudłach różne akcesoria do 

pokazu mody, mogą być również wykonane z papieru, np.: 
różnego rodzaju kapelusze, krawaty, okulary, torebki, czap
ki, peleryny, korale, maski, paski, itp. 

•	 Poproś, aby dzieci ubrały się w wybrane akcesoria i zapre
zentowały się w nich przed klasą. 

•	 Zachęć uczniów do mówienia zdań o swoim stroju, np.: I’m 
wearing a red T-shirt, blue glasses and a yellow hat. Zrób każ
demu dziecku zdjęcie telefonem komórkowym. 

Class Project. Pokaz mody (jako odrębna jednostka lekcyjna)
•	 Pobawcie się w  pokaz mody. Poproś uczniów o  wyjęcie 

przyniesionych z domu strojów. Wyznacz miejsca w klasie, 
w których będą się przebierać dziewczynki i chłopcy. Zasłoń 
„garderoby” parawanami, zasłonami itp. 

•	 Następnie włącz muzykę i  poproś o  prezentację strojów. 
Najpierw dzieci prezentują się indywidualnie, przechodząc 
po wyznaczonym „wybiegu”. Poproś ochotników o  opisy
wanie strojów prezentowanych przez modelki i modeli, np. 
Marta is wearing a red jacked and a hat. She’s got black shoes. 
Na zakończenie pokazu wszystkie dzieci prezentują się ra
zem i  schodzą z „wybiegu” pojedynczo, machając ręką do 
publiczności. 

•	 Nagraj film o waszym pokazie mody. Możesz zaprosić rodzi
ców na pokaz mody i poprosić jednego z nich o nakręcenie 
filmu.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 78. Poproś, aby uczniowie pod
pisali zdjęcia odpowiednimi słowami z ramki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 79. Powiedz, aby uczniowie 
narysowali dziecko w  przebraniu na bal przebierańców, 
a  potem podpisali elementy jego stroju wybranymi sło
wami z ramki.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Very good! Correct! Fabulous!

Class Project

Pokaz mody
Przynieście z domu 
różne ubrania. 
Zróbcie klasowy 
pokaz mody. Nagrajcie 
o tym film. Opiszcie 
po angielsku, co mają 
na sobie modele 
i modelki.

This girl is from Japan.  
She is wearing a kimono.

Let’s go to Scotland.  
The boy is wearing a kilt.
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Unit 5

Uczniowie organizują klasowy pokaz mody. Wcielają się w role modelek i modeli na wybiegu, a ochotnik 
lub nauczyciel filmuje pokaz. Chętne dzieci  opowiadają do kamery, co mają na sobie, np.: I’m wearing a red dress. 
My shoes are blue.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 potrafi zaznaczyć odpowiednie ubrania na podstawie filmu,
•	 umie połączyć nazwy ubrań z osobami, które je noszą,
•	 opisuje, jakie ma na sobie ubrania.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 uważnie ogląda film,
•	 poznaje zwyczaj prania w rzekach w innych krajach, np. w In

diach.

Słownictwo czynne
Wash, river, washing machine. Jess is wearing an old jacket, an old 
dress, old shoes and old socks. I’m wearing ... . True/false. Tom/Jess 
has got ... . 

Słownictwo bierne
Jess is wearing new socks. Jess is wearing old shoes. Mum is washing 
clothes in a river. Children in India are washing clothes in a river. The 
water is hot. What clothes can you see? Match the clothes with Jess 
and Tom. What clothes is Jess wearing? Repeat after Tom and Jess. 
What are you wearing today?

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 80, 81), płyta DVD, mapa świata.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji obejrzą film opowiadający 

o praniu ubrań.
•	 Narysuj na tablicy flagi poznane na poprzedniej lekcji. Możesz 

też pokazać je na zdjęciach. Poproś o nazwanie krajów oraz 
strojów, które są dla nich charakterystyczne.

•	 Zapytaj uczniów, co widzą na zdjęciu. Przypomnij znaczenie 
słowa clothes. Wyjaśnij, że zdjęcie zostało zrobione w Indiach. 
Wskaż Indie na mapie świata.

•	 Wskazuj mniejsze zdjęcia, odczytuj słowa i poproś o powta
rzanie.

•	 Poproś chętnych uczniów o  wymienianie nowych słów, 
a pozostałych uczniów o wskazywanie zdjęć.

1 Obejrzyj film i zaznacz  zdjęcia ubrań, które nosi Jess. 

Tom:  Jess?
Jess:  Yes? I’m studying!
Tom:  Hey, Jess, let’s go to the ... the park. Jess? 
Jess:  Yes.
Tom:  Are you wearing your old jacket? 
Jess:  Yes.
Tom:  Are you wearing your old dress?
Jess:  Yes, I am.
Tom:  Hey, Jess? 
Jess:  Yes!
Tom:  Are you wearing your old shoes? 
Jess:  Yes, I am. And they’re not cool! 
Tom:  Are you wearing your old socks? 
Jess:  Yes, I am.
Tom:  Jess? Have you got any nice new clothes?
Jess:  Yes, I have!
Tom:  Jess? Are you wearing your favourite clothes?
Jess:  No, I’m not! Mum is washing my favourite clothes! 
Tom:  Oh! Let’s look at your smartphone!
Jess:  What are the children doing?
Tom:  They’re washing clothes in a river.
Jess:  How many clothes have they got to wash?

Tom:   I don’t know. Lots of clothes. And the water is cold. 
They’ve got to wash lots of clothes in a cold river!

Jess:   Lots of shirts. Lots of skirts. Lots of dresses. There are lots 
of clothes! I’m happy. Mummy is washing my clothes in 
a washing machine!

•	 Sprawdź, czy dzieci zrozumiały treść filmu. Mów zdania 
prawdziwe i  fałszywe na temat filmu, np.: Jess is wearing 
new socks. Jess is wearing old shoes. Mum is washing clothes 
in a river. Children in India are washing clothes in a river. The 
water is hot. Uczniowie mówią: true/false. 

•	 Poproś o nazwanie ubrań w ramkach: What clothes can you 
see?.

•	 Włącz płytę DVD i poproś o uważne obejrzenie filmu. Po
wiedz, aby uczniowie zaznaczyli ubrania, w które jest ubra
na Jess.

•	 Sprawdź poprawność wykonania zadania, pytając: What 
clothes is Jess wearing?. Uczniowie odpowiadają: Jess is 
wearing an old jacket, an old dress, old shoes and old socks. 

2	 Obejrzyj film. Połącz nazwy ubrań ze zdjęciem Toma 
lub Jess.

•	 Poproś uczniów o odczytanie nazw ubrań zamieszczonych 
obok zdjęć Jess i Toma.

•	 Włącz ponownie film i poproś, aby uczniowie połączyli na
zwy ubrań z  odpowiednimi osobami na zdjęciach: Match 
the clothes with Jess and Tom. 

80

river

washing machine

wash

DVD 
Club



77

DVD Club

•	 Po wykonaniu zadania, chętne dzieci wymieniają ubrania 
Toma i Jess, mówiąc: Tom has got ... . Jess has got ... ., a pozo
stałe dzieci sprawdzają swoje odpowiedzi.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Włącz film jeszcze raz i zaproś chętną parę uczniów do powta
rzania wypowiedzi Jess i Toma: Repeat after Jess and Tom.

3	 Opowiedz, jakie masz na sobie ubrania.
Poproś uczniów, aby opowiedzieli, jakie mają na sobie ubra
nia: What are you wearing today? Uczniowie mówią zdania roz
poczynające się od: I’m wearing ... . 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Możesz wprowadzić trudniejszą wersję powyższego ćwicze
nia. Uczeń mówi o tym, co ma na sobie, ale wplata do opisu 
jedną fałszywą informację. Koleżanki i koledzy słuchają uważ
nie i  kiedy usłyszą nieprawdziwe stwierdzenie, np.: a  blue  
T-shirt mówią: Stop! False! i poprawiają słowa, opowiadającego 
ucznia, np.: a green T-shirt.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Perfect! Beautiful! OK!

1. Uczniowie oglądają film i zaznaczają znakiem  ubrania, które nosi Jess.
2.  Uczniowie ponownie oglądają film i łączą nazwy ubrań ze zdjęciami Toma lub Jess zgodnie z tym, jak dzieci są 

ubrane.
3. Uczniowie opowiadają, co mają na sobie, używając zdań rozpoczynających się od I am wearing ... 

81

 

 

 

 

T-shirt
jacket
socks
shorts 
dress

sandals 
shoes  

1   Obejrzyj film i zaznacz  zdjęcia ubrań, które 
nosi Jess.  

2   Obejrzyj film. Połącz nazwy ubrań ze zdjęciem 
Toma lub Jess.    

3  Opowiedz, jakie masz na sobie ubrania.   

Notatki:



Unit 6  Free time
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Cele językowe
Uczeń:
•	 powtarza nazwy czynności,
•	 wypowiada się na temat ilustracji,
•	 odpowiada na pytania dotyczące wykonanych rysunków,
•	 recytuje rymowankę o zajęciach w czasie wolnym,
•	 układa zdanie z rozsypanych wyrazów,
•	 rozumie polecenia nauczyciela.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie się bawić w Simon Says.

Słownictwo czynne
Yes, I can. No, I can’t. Girl, flowers, sun, fish, cat, bird, happy. She’s 
wearing ... . Yes, I do. No, I don’t. Do you ride a bike/listen to music/
watch TV? Every day. At the weekend. Run, jump, climb, swim, 
dance, play. 

Słownictwo bierne
Who can you see in the picture? What is the girl wearing? This girl can 
draw very well. Can you name her drawings? Do you play with a dog/
cat? Do you ride a bike? Do you dance? Simon says: Climb the tree.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 66, 67), zeszyt ćwiczeń (s. 82, 83), płyta CD.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Zapisz na tablicy i  powtórz z  uczniami odpowiedzi: Yes, 

I can. No, I can’t. Zadawaj wybranym uczniom pytania, np.: 
Can you swim? Can you climb the tree? Can you draw?. Używaj 
nazw czynności, które dzieci dotychczas poznały.

•	 Poproś chętnych uczniów, aby przeczytali, o czym będzie
cie się uczyć w rozdziale szóstym.

1 Look, draw and say.
•	 Porozmawiaj z  uczniami o  zdjęciu. Zapytaj: Who can you 

see in the picture? What is the girl wearing? Is she happy?. Po
wiedz, że dziewczynka bardzo lubi rysować i  narysowała 
kredą rzeczy, które lubi: This girl can draw very well. Can you 
name her drawings?. Uczniowie nazywają rzeczy, które nary
sowała dziewczynka. Wyjaśnij uczniom, że zdjęcie zrobiono 
w Lincoln, w stanie Nebraska. Pokaż ten stan w USA, na ma
pie świata i zapytaj, jakiej narodowości jest dziewczynka (jest 
Amerykanką)?

•	 Rozdaj uczniom kartki do rysowania i powiedz, aby naryso
wali to, co lubią. Poproś, aby to były bardzo proste rysunki 
i określ czas na wykonanie ćwiczenia, np. 10 minut.

•	 Powiedz uczniom, że porozmawiacie teraz o tym, co naryso
wali. Przećwicz odpowiedzi: Yes, I do./ No, I don’t. Poproś dzie
ci o zaprezentowanie rysunków na środku klasy w dwóch 
lub trzech grupach. Każdej grupie zadaj pytania dotyczące 
rysunków: Do you play with a  dog/cat? Do you ride a  bike? 
Do you dance? Do you like flowers? Do you play computer  
games?. Uczniowie udzielają odpowiedzi zgodnie z tym, co 
narysowali. Staraj się zmieniać zestaw pytań w  zależności 
od tego, co zobaczysz na rysunkach w każdej grupie. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 82. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali słowa i  połączyli te, które już znają z  odpo
wiednimi rysunkami. Poproś chętne dzieci o przeczytanie 
połączonych słów.

2 Listen and chant.

Unit 6, Opener. 2 Listen and chant.
Do you ride a bike?  (×2)
Yes, I do! Yes, I do! Every day!
No, I don’t! No, I don’t! No, I don’t!

Do you listen to music?  (×2)
Yes, I do! Yes I do! Every day!
No, I don’t! No, I don’t! No, I don’t!

Do you watch TV?  (×2)
Yes, I do! Yes, I do! At the weekend!
No, I don’t! No, I don’t! No, I don’t!

2/15

 

•	 Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie rymowanki.
•	 Powtórz słowa rymowanki, najpierw w  wolnym, a  potem 

w szybkim tempie.
•	 Powiedzcie rymowankę w ten sposób, że ty recytujesz py

tania, a dziewczynki i chłopcy właściwe odpowiedzi. Potem 
przydziel swoją rolę trojgu chętnym uczniom.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 83. Powiedz, aby uczniowie 
uporządkowali słowa w zdaniach i wyrażeniach, a potem 
je zapisali. Włącz nagranie 2/15 i  poproś o  sprawdzenie 
odpowiedzi. 

Free time

1  Look, draw and say.    

2  Listen and chant.  2/15   

3  Play ‘Simon Says’.   

Nauczysz się:
• mówić, co robisz w wolnym czasie,
•  pytać o codzienne czynności  

i opowiadać o nich. 

6
Unit
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Opener

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś chętnych uczniów o wymyślanie innych pytań do rymo
wanki i zadawanie ich wybranym koleżankom lub kolegom. 

3 Play ‘Simon says’.
Pobaw się z uczniami w zabawę Simon Says. Wydawaj pole
cenia, np.: Simon says: Draw, Simon says: Climb the tree., itp. 
Uczniowie wykonują tylko te polecenia, które są poprzedzo
ne słowami Simon says. Pozostałe polecenia powinni zigno
rować. Jeśli ktoś się pomyli, otrzymuje punkt karny. Po kilku 
przykładach twoją rolę mogą przejąć chętni uczniowie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zapisz na tablicy wyrazy: run, jump, climb, swim, dance, play. 
Poproś o ich odczytanie. Powiedz, aby uczniowie pisali te wy
razy palcem na plecach koleżanki lub kolegi. Koleżanka lub 
kolega próbuje odgadnąć napisany wyraz.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 83. Poproś, aby uczniowie po
łączyli słowa z odpowiednimi obrazkami, a potem powie
dzieli, co umieją robić. 

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Fantastic! Much better! Good!
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Unit 6  Free time
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym,
•	 używa określeń częstotliwości: every day, at the weekend,
•	 powtarza zdania za nagraniem,
•	 potrafi przeczytać dialog z historyjki,
•	 umie wskazać właściwe odpowiedzi zgodnie z nagraniem,
•	 prowadzi z koleżanką lub kolegą dialog na temat zajęć w cza

sie wolnym.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 wypowiada się na temat swoich zajęć w czasie wolnym,
•	 rozumie znaczenie ruchu dla zachowania zdrowia i kondycji 

fizycznej.

Słownictwo czynne
Ride a  bike, watch TV, listen to music, text a  friend, play board 
games, play chess, play computer games. Every day, at the 
weekend. Do you ride a bike? Yes, I do. No, I don’t.

Słownictwo bierne
We can play board games. I  like my bike. What characters can 
you see in the story? What else can you see in the pictures? Chatty  
watches TV ... . Snap rides a bike ... . Does John ride a bike? How often 
does he ride a bike? Does Anna watch TV?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 68, 69), zeszyt ćwiczeń (s. 84, 85, 92), płyta CD, karty 
obrazkowe: ride a bike, watch TV, listen to music, text a friend, every 
day, at the weekend, karty wyrazowe oraz pełna wersja historyjki 
(do pobrania i wydrukowania ze strony dlanauczyciela.pl).

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Pokazuj różne czynności wraz z ilustracją ruchową, ale nie za

wsze właściwą, np.: wypowiadając zdanie We can play board 
games., możesz pokazywać ruchem pływanie. Uczniowie 
powtarzają twoje gesty i  zdania tylko wtedy, gdy zdanie 
zgadza się z pokazywaną czynnością. 

Dictionary

Unit 6, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
ride a bike, watch TV, listen to music, text a friend,  
every day, at the weekend

2/16

•	 Włącz nagranie, poproś o  jego wysłuchanie i powtarzanie 
usłyszanych zwrotów.

•	 Pokazuj karty obrazkowe przedstawiające słownictwo z na
grania i  poproś o  ich nazywanie. Powiedz, aby za drugim 
razem uczniowie nazwali karty szeptem.

•	 Teraz powtórz z dziećmi nazwy nowych czynności, ilustrując 
je gestami: ride a bike – gest naśladujący trzymanie kierow
nicy roweru, watch TV – przełączanie kanałów pilotem, listen 
to music – nakładanie słuchawek na uszy, text a friend – pi
sanie palcami jednej ręki na drugiej. Potem ty wymieniasz 
nazwy czynności, a uczniowie ilustrują je gestami. Po kilku 
przykładach poproś chętnych uczniów o  przejęcie twojej 
roli. Upewnij się, że dzieci rozumieją wyrażenia every day i at 
the weekend.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Przypnij do tablicy karty wyrazowe z nowymi zwrotami. Odpo
wiadające im karty obrazkowe rozmieść w różnych miejscach  

klasy. Poproś dzieci o  odszukanie kart obrazkowych i  przy
pięcie ich obok odpowiednich kart wyrazowych. Możesz wy
losować dzieci, które mają przynieść karty, wykorzysując do 
losowania patyczki, koraliki, żetony. 

1 Listen and say.

Unit 6, Lesson 1. 1 Listen and say.
1 Snap:  Hello, Chatty. What’s this? 
 Chatty:  Hello, Snap. It’s my TV. 
2  Chatty:  I watch TV every day. Do you watch TV?
 Snap:  No, I don’t.
3  Snap:   I like my bike. I ride my bike every day. Do you ride 

your bike, Chatty? 
 Chatty:  Yes, I do.
4  Snap:  Great! Let’s go to the park on our bikes.
 Chatty:  No, I’m sorry. I ride my bike at the weekend. 
5  Snap:  Oh! OK.
6  Chatty:   Wait, Snap. It’s the weekend! Let’s ride our bikes  

to the park. 
 Snap:  Hurray!

2/17

 

•	 Poproś uczniów o wypowiedzi na temat obrazków historyj
ki: What characters can you see in the story? What else can you 
see in the pictures?

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie obrazki.

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki – poproś 
o dokończenie twoich zdań za pomocą wyrażeń: every day, 
at the weekend – Chatty watches TV ... . Snap rides a bike ... . 
Chatty rides a bike ... . 

1  Listen and say.  2/17  Story 
corner1

3

5

4

6

2

Do you ride 
your bike?

It’s my TV.

Oh! OK.

Do you watch TV?

No, I don’t.

Yes, I do.

watch 
TV

ride 
a bike

listen 
to music

text 
a friend every day at the 

weekend

I ride my bike  
at the weekend.

Let’s ride  
our bikes.

2/16

1.  Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.68

Lesson

1 I like riding my bike
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Lesson 1

•	 Porozmawiaj z uczniami o tym, co robią w czasie wolnym. 
Podkreśl znaczenie zajęć ruchowych dla zachowania zdro
wia i dobrej kondycji. 

•	 Odczytuj zdania z historyjki i poproś o ich powtarzanie. 
•	 Poproś chętnych uczniów o wcielenie się w role bohaterów 

historyjki i odczytanie dialogów. 
•	 Rozdaj kopie pełnej wersji historyjki – daj jedną kopię każ

dej parze.
•	 Poproś o czytanie w parach pełnej wersji historyjki. Potem 

chętne pary prezentują czytanie historyjki przed całą klasą.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., 84. Powiedz, aby uczniowie prze
czytali zdania i połączyli je z odpowiednimi obrazkami.

2 Listen, point and say.

Unit 6, Lesson 1. 2 Listen, point and say.
–  What do you do in your free time? Do you ride  

your bike, John?
– Yes, I do. I ride my bike every day. 
– Do you ride your bike, Anna? 
– Yes, I do. I ride my bike at the weekend. 
– Do you text your friends, John?
– No, I don’t.
– Do you text your friends, Anna?
– Yes, I do. I text my friends every day.
– Do you watch TV, John? 
– Yes, I do. I watch TV at the weekend. 
– Do you watch TV, Anna? 
– No, I don’t.

2/18

•	 Poproś, aby uczniowie popatrzyli na zdjęcia w tabeli i po
wiedzieli, o jakich czynnościach będą mówić John i Anna. 

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali w tabeli właściwe informacje dotyczące Johna 
i Anny. 

•	 Teraz zadaj kilka pytań dotyczących aktywności Johna 
i  Anny, np.: Does John ride a  bike? How often does he ride 
a bike? Does Anna watch TV?, itp.

Możesz również wykorzystać, ćw. 1., s. 92 z zeszytu ćwi-
czeń w  sekcji More Fun. Powiedz, aby uczniowie wpisali 
we właściwe miejsca imiona, swoje oraz koleżanki lub kolegi 
z klasy. Poproś o zaznaczenie ptaszkami swoich odpowiedzi 
oraz przeprowadzenie wywiadu z  wybraną osobą z  klasy 
i zaznaczenie jej odpowiedzi w tabeli.

3 Read and talk.
•	 Poproś troje uczniów o przeczytanie pytania i dwóch moż

liwych odpowiedzi w dymkach. Zwróć uwagę, że przy od
powiedzi twierdzącej należy wybrać jedno z wyrażeń z zie
lonej ramki.

•	 Powtórz z uczniami pytania i odpowiedzi.
•	 Poproś jedną parę o zademonstrowanie dialogu z wykorzy

staniem innej czynności z ramki.
•	 Poproś o prowadzenie dialogów w parach. Monitoruj pracę 

uczniów, pomagaj dzieciom, które mają trudności w  mó
wieniu, zwracaj uwagę na poprawną wymowę 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 85. Powiedz, aby uczniowie 
ułożyli zdania z rozsypanych wyrazów i zapisali je. Poproś 
ochotników o przeczytanie zapisanych zdań, a całą klasę 
o sprawdzenie zadania.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 84. Powiedz, aby uczniowie 
otoczyli pętlą właściwe słowa i zwroty.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 85. Poproś uczniów o odszuka
nie i zaznaczenie słów i zwrotów na wężu wyrazowym.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Superb! Good job! Excellent!

2  Listen, point and say.  2/18   

3  Read and talk.    

   John    Anna

yes, every day yes, every day

 yes, at the weekend  yes, at the weekend

no no

yes, every day yes, every day

 yes, at the weekend  yes, at the weekend

no no

yes, every day yes, every day

 yes, at the weekend  yes, at the weekend

no no

No, I don’t.

ride a bike  text your friends  play computer games   
 play chess  watch TV  play board games

Do you listen 
to music?

Yes, I do. I listen to music 
 every day  /  at the weekend .

Unit 6

2. Uczniowie słuchają dialogów i wskazują w tabeli właściwe informacje dotyczące Johna i Anny. 
3.  Uczniowie czytają zdania w dymkach, następnie w parach tworzą pytania z podanych wyrażeń i odpowiadają na nie. 69

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nowe słowa: skateboard, slow, fast, win, race,
•	 potrafi przeczytać zdania opisujące ilustrację,
•	 uzupełnia zdania odpowiednimi wyrazami na podstawie na

grania,
•	 recytuje rymowankę, oddając odpowiednią intonacją nastrój 

wesoły lub smutny,
•	 umie ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi pociąć zdanie na części i ponownie je ułożyć.

Słownictwo czynne
Skateboard, slow, fast, win, race. My bike is fast. I  win races!  
My skateboard is slow. I don’t win races. Happy, sad. 

Słownictwo bierne
What can you see in the picture? What are their names? What 
have they got? Who has got a  fast skateboard? Who has got 
a slow skateboard? I ride my bike every day. My skateboard is fast.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 70, 71), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 86, 87, 92), 
karty obrazkowe i wyrazowe: skateboard, slow, fast, win, race.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Poproś, aby uczniowie wymieniali wszystkie nazwy czynno

ści, które poznali do tej pory. Zapisuj wszystkie słowa i zwro
ty w kolumnie na tablicy. Poproś o policzenie po angielsku, 
ile nazw czynności uczniowie już znają. 

Dictionary

Unit 6, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
slow, fast, win, race, skateboard

2/19

 
•	 Pokazuj karty obrazkowe z  nowymi słowami, nazywaj je 

i proś o powtarzanie.
•	 Sprawdź, czy uczniowie właściwie zrozumieli znaczenie 

słów: slow, fast, win, race.
•	 Powtarzajcie słowo slow bardzo powoli, chodząc wolno 

w miej scu, oraz słowo fast w szybkim tempie, biegnąc szybko 
w miejscu.

•	 Włącz nagranie i poproś o dokładne powtarzanie słów.
•	 Wypowiadaj słowa szeptem i poproś o powtarzanie ich nor

malnym głosem.
•	 Pokazuj karty wyrazowe z tymi samymi słowami i odczytuj 

je wspólnie z uczniami.
•	 Przypnij karty wyrazowe do tablicy i poproś ochotników o przy

pięcie obok nich odpowiadających im kart obrazkowych.

1 Listen and read.

Unit 6, Lesson 2. 1 Listen and read.
Hello. I’m George and this is my brother Tim.  
We’ve got skateboards. I ride my skateboard every day. 
I win races because my skateboard is fast.  
Tim’s got a slow skateboard, but he’s happy.

2/20

•	 Zapytaj uczniów, czy jeżdżą na deskorolce, czy jest to trud
ny sport. Poproś, aby wypowiedzieli się na temat zdjęcia: 
What can you see in the picture?.

•	 Włącz nagranie i poproś, aby dzieci zwróciły uwagę, jak na
zywają się chłopcy.

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania, np.: What are their names? (wskaż ręką chłopców na 
zdjęciu), What have they got? Who has got a fast skateboard? 
Who has got a slow skateboard?.

•	 Odtwórz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zda
niu i poproś o powtarzanie.

•	 Odczytuj pewną część każdego zdania z  tekstu i  proś 
uczniów o jego dokończenie.

•	 Poproś wybranych uczniów o  odczytywanie kolejnych 
zdań z tekstu. Wskazuj kolejnych uczniów do czytania, nie 
wymieniając ich imion, aby zachować płynność w czytaniu 
i zrozumienie całości tekstu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 86. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali tekst i otoczyli pętlą właściwe słowa. Odtwórz 
nagranie 2/20 i poproś o sprawdzenie odpowiedzi.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Przygotuj karty wyrazowe: slow, fast, happy, sad. Pokaż je ca
łej klasie i poproś o ich odczytanie. Zaproś do zabawy czworo 
ochotników i daj im do wylosowania po jednej karcie. Ucznio
wie odczytują słowa, ale nie wypowiadają ich głośno ani nie 
pokazują innym. Przydziel każdemu z nich jedno zdanie z za
dania drugiego i poproś o jego odczytanie w sposób zgodny 
ze słowem na karcie wyrazowej, czyli szybko, wolno, wesołym 

1  Listen and read.  2/20  

skateboardslow fast win race

Hello. I’m George and this is my brother Tim.  
We’ve got skateboards. I ride my skateboard every day.  
I win races because my skateboard is fast.  
Tim’s got a slow skateboard, but he’s happy.

2/19

1. Uczniowe słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst. 
70
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2 I ride a skateboard
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lub smutnym głosem. Zadaniem klasy jest odgadnąć, jakie 
słowo wylosował uczeń odczytujący dane zdanie.

2 Read, listen and point.

Unit 6, Lesson 2. 2 Read, listen and point.
1 His bike is slow.  
2 My skateboard is fast.  
3 His car is fast!

2/21

•	 Poproś o przeczytanie początków zdań. Powiedz, aby dzieci 
podały przymiotniki, które pasują do obrazków na pierw
szym miejscu i do obrazków na drugim miejscu.

•	 Włącz nagranie i poproś o wskazywanie odpowiednich ob
razków.

•	 Teraz poproś uczniów o  przeczytanie zdań i  dokończenie 
ich odpowiednimi przymiotnikami. 

3 Listen and chant.

Unit 6, Lesson 2. 3 Listen and chant.
My bike is fast.  (x 2)  
I win races!  (x 2) 
My bike is slow.  (x 2)  
I don’t win races.  (x 2) 
My skateboard’s fast!  (x 2) 
I win races!  (x 2)
My skateboard’s slow.  (x 2) 
I don’t win races.  (x 2)

2/22

•	 Włącz nagranie i  poproś o  jego uważne wysłuchanie. Po
wiedz, aby uczniowie zwrócili uwagę, dlaczego jedne dzieci 
są wesołe, a inne smutne.

•	 Narysuj na tablicy dwie buzie: wesołą i smutną. Włącz na
granie i  poproś uczniów o  powtarzanie zdań. Pokazuj na 
tablicy odpowiednie buzie.

•	 Podziel klasę na dwie grupy: dzieci wesołe i smutne. Dzieci 
wesołe recytują pierwszą i trzecią zwrotkę wesołym głosem, 
a  przy słowach: I  win races. unoszą ręce wysoko do góry. 
Dzieci smutne recytują drugą i czwartą zwrotkę smutnym 
głosem, a  przy słowach I  don’t win races. kręcą przecząco 
głowami. Zamień grupy rolami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 87. Poproś uczniów o uzupeł
nienie zdań odpowiednimi wyrazami z  ramki. Włącz na
granie 2/22 i poproś o sprawdzenie zdań. Teraz powiedz, 
aby uczniowie przeczytali zdania i dopasowali do nich ob
razki, wpisując właściwe numery w okienka.

	 4   Make and read.
•	 Porozmawiaj z  dziećmi na temat ich ulubionych zajęć 

w czasie wolnym, na temat sprzętu sportowego, który mają. 
Pomóż dzieciom sformułować zdania po angielsku, np.: 
I ride my skateboard every day. My skateboard is fast. My bike  
is slow., itp.

•	 Zapisuj zdania, które mówią uczniowie, mazakiem na pa
skach papieru. Daj każdemu uczniowi jedno zdanie i poproś 
o pocięcie zdania na części. Powiedz, aby dzieci wymieniły 
się pociętymi zdaniami z koleżanką lub kolegą w ławce. Po
proś dzieci o ułożenie zdań.

•	 Sprawdź poprawność wykonania zadania i poproś o prze
czytanie ułożonych zdań. Powiedz, aby dzieci podnosiły do 
góry ręce, jeśli czytane zdanie jest dla nich prawdziwe. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Podziel klasę na trzy drużyny i  zaproś do siebie po jednym 
przedstawicielu każdej z nich. Każdemu dziecku powiedz na 
ucho inne polecenie, np.: ride a bike, listen to music, watch TV. 
Uczniowie wracają do swoich drużyn i na twój sygnał każdy 
z  nich głośno wydaje polecenie swojej drużynie. Zadaniem 
drużyny jest pokazanie właściwej czynności za pomocą ru
chu. Jeśli cała drużyna poprawnie wykona polecenie, otrzy
muje punkt. Potem zaproś następną trójkę dzieci.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 86. Poproś, aby uczniowie po
patrzyli na zdjęcia i napisali pod nimi odpowiednie słowa.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 2., s. 92 z zeszytu ćwi-
czeń w sekcji More Fun. Powiedz, aby dzieci ułożyły słowa 
z rozsypanych liter i uzupełniły nimi zdania.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Perfect! Very good. Wonderful!

2  Read, listen and point.   2/21   

1  His bike is 

2  My skateboard  
is 

3  His car is 

3  Listen and chant.  2/22    

4  Make and read.   

I ride my bike  
at the weekend.

My skateboard 
is fast.

b i/k_e, ri,d_e]

a/t] t/h_e, +w8_e/k_e/n,d]

&4k_a/t_e,bo-a/rd]

I m?y

M?y 

[i?s

fa?s5t]

Unit 6

2. Uczniowie odczytują rozpoczęte zdania, słuchają nagrania i wskazują właściwe ilustracje.
3. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie wspólnie recytują tekst. 
4.  Uczniowie z pomocą nauczyciela przygotowują karteczki z różnymi wyrazami i wyrażeniami poznanymi na lekcji. 

Następnie układają z nich zdania i odczytują je. 
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna wyrażenia oznaczające różne czynności,
•	 potrafi przeczytać dialog,
•	 umie przeczytać tekst z obrazkami zamiast niektórych słów,
•	 śpiewa wspólnie z klasą piosenkę o różnych czynnościach, 
•	 potrafi połączyć słowa w zwroty.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi pracować w parze.

Słownictwo czynne
Read a book, call grandma, do homework, play the piano. I read 
books. I ride a bike every day. I play the piano at the weekend.

Słownictwo bierne
Sandra does her homework with dad. She calls her grandma. She 
plays the piano at the weekend. She’s got 20 computer games. What 
do you do at the weekends? Do you read books/ride a bike? I do a lot 
of things every day.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 72, 73), zeszyt ćwiczeń (s. 88, 89, 93), płyta CD, karty 
obrazkowe i wyrazowe: read a book, call grandma, do homework, 
play the piano.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powtórzcie rymowankę z poprzedniej lekcji, ilustrując ją ge

stami (nagranie 2/22).

Dictionary

Unit 6, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
read a book, call grandma, do homework,  
play the piano

2/23

•	 Włącz nagranie, poproś uczniów o jego wysłuchanie i do
kładne powtarzanie zwrotów.

•	 Pokazuj karty obrazkowe przedstawiające czynności wy
mienione w nagraniu, nazywaj je i poproś o powtarzanie.

•	 Powtórzcie jeszcze raz te zwroty i  zilustrujcie je gestami: 
read a book – wodzenie wzrokiem po dłoniach trzymanych 
przed sobą jak książka, call grandma – trzymanie słuchawki 
przy uchu, do homework – pisanie w zeszycie, play the piano 
– przebieranie palcami po „pianinie”. 

•	 Wymieniaj nazwy czynności w  przypadkowej kolejności, 
a  uczniów poproś o  pokazywanie ich za pomocą gestów. 
Powiedz, aby twoją rolę przejęli chętni uczniowie. 

•	 Pokazuj karty wyrazowe ze słowami z  nagrania i  poproś 
o ich odczytywanie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 88. Poproś, aby uczniowie uzu
pełnili wyrażenia odpowiednimi wyrazami z ramki. Przejdź 
po klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania.

1 Listen, point and read.

Unit 6, Lesson 3. 1 Listen, point and read.
What do you do at the weekend? 
At the weekend I do my homework with mum. 
Do you watch TV?

2/24

No, I don’t. I play computer games. My brother and dad play 
with me. I’ve got 18 computer games. 
At the weekend I call my grandma, too.
Do you read books? 
Yes, I do. I read books with my brother. I’ve got 20 books in my 
bedroom. My mum and dad have got lots of books too. We 
like books.
And I play the piano every day!

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali właściwe ilustracje.

•	 Upewnij się, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania. Po
wiedz kilka zdań o dziewczynkach na zdjęciach, prawdzi
wych lub fałszywych, i poproś, aby uczniowie potwierdzali 
lub zaprzeczali, mówiąc: True. lub False. Przykładowe zda
nia: She does her homework with dad. She calls her grandma. 
She plays the piano at the weekend. She’s got 20 computer 
games., itp. 

•	 Odczytuj zdania w  dymkach (dłuższe zdania podziel na 
mniejsze części) i poproś uczniów o powtarzanie. 

•	 Zaproś dwoje uczniów do odczytania tekstu. Poproś jedno 
dziecko o przeczytanie dymków w żółtych ramkach, a dru
gie o przeczytanie zdań w niebieskich ramkach. 

•	 Następnie poproś uczniów o przeczytanie tekstu w ten sam 
sposób w parach. Poproś o zmianę ról przy drugim czytaniu.

•	 Zaproś chętne pary uczniów do zaprezentowania czytania 
przed całą klasą.

1  Listen, point and read.  2/24   

Do you watch TV?

Do you read books?

What do you do at the weekend?

I call my 
grandma.

At the weekend, I do my 
homework with mum.

Yes, I do. I read books  
with my brother.

I play the piano 
every day.

No, I don’t. I play  
computer games.

do 
homework

call 
grandma

read 
a book

play 
the piano

2/23

1.  Uczniowie słuchają wypowiedzi, wskazują właściwe zdjęcia i odczytują zdania w dymkach.
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Lesson 3

2 Look and read.
•	 Poproś uczniów o nazwanie czynności na małych ilustracjach.
•	 Poproś, aby chętne dzieci czytały kolejne zdania, zastępując 

obrazki odpowiednimi wyrażeniami. 
•	 Odczytuj zdania w przypadkowej kolejności i poproś o wskazy

wanie ich w tekście.
•	 Następnie zaproś ochotników do indywidualnego przeczy

tania całego tekstu. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 89. Poproś, aby uczniowie po
łączyli pytania i odpowiedzi w pary, wpisując w okienka 
odpowiednie liczby. Sprawdź zadanie, prosząc do czyta
nia kolejnych pytań i odpowiedzi po dwoje uczniów.

3 Listen, point and sing.

Unit 6, Lesson 3. 3 Listen, point and sing.
I do a lot of things every day, every day.
I do a lot of things every day.
Do you do them too?
Do you text your friend every day?
Yes, I do. Yes, I do. 
Do you ride your bike every day?
No, I don’t. No, I don’t.
I do a lot of things every day, every day. 
I do a lot of things every day. 
Do you do them too?
Do you do your homework every day?
Yes, I do. Yes, I do. 
Do you read a book every day?
No, I don’t. No, I don’t.

2/25

I do a lot of things at the weekend, at the weekend. 
I do a lot of things at the weekend. 
Do you do them too?
Do you call your grandma at the weekend?
Yes, I do. Yes, I do. 
Do you watch TV at the weekend?
No, I don’t. No, I don’t.

•	 Włącz nagranie i  poproś uczniów, aby w  trakcie słuchania 
piosenki wskazywali odpowiednie wyrażenia w podręczniku.

•	 Zapytaj, jakiego wyrażenia nie było w  tekście: What’s  
missing? Uczniowie odpowiadają: play the piano. 

•	 Włącz ponownie nagranie i poproś o zilustrowanie gestem 
czynności pojawiających się w nagraniu. 

•	 Zaśpiewajcie piosenkę wspólnie wraz z ilustracją ruchową: 
potakujcie przy słowach: Yes, I do., kręćcie przecząco głową 
przy słowach: No, I don’t., pokażcie gestem czynności, o któ
rych śpiewacie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 88. Odtwórz nagranie 2/25 i po
proś o ponumerowanie wyrażeń w takiej kolejności, w ja
kiej wystąpiły w piosence. Poproś dzieci o odczytanie liczb 
i wyrażeń zapisanych obok. Powiedz, aby chętni ucznio
wie powiedzieli zdania o tym, co robią codziennie.

	 4   Look, point and read. Write.
•	 Powiedz, aby uczniowie przeczytali nazwy czynności i do

pasowali do nich dwa obrazki tak, aby powstały odpowied
nie zwroty.

•	 Poproś, aby chętni uczniowie czytali nazwy czynności 
w  przypadkowej kolejności i  wybierali dwie osoby, które 
dokończą wyrażenia, dopowiadając odpowiednie słowa. 

•	 Powiedz przykładowe zdanie z jednym z wyrażeń i zapisz je 
na tablicy, np.: I call my friends at the weekend. Poproś dzieci 
o układanie podobnych zdań.

•	 Poproś uczniów o napisanie czterech zdań w zeszytach.  
Przejdź po klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zapisz na tablicy w jednej kolumnie czasowniki oznaczające róż
ne czynności, a w drugiej kolumnie – dalsze części zwrotów, ale 
w innej kolejności. Poproś chętnych uczniów o podchodzenie do 
tablicy i  łączenie linią w pary elementów z obu kolumn. Zwroty 
do wykorzystania: ride a bike, watch TV, listen to music, read a book, 
win races, phone a friend, do homework. Odczytaj zwroty wspólnie 
z całą klasą, a potem chętni uczniowie mogą je odczytać indywi
dualnie. Następnie zetrzyj całą prawą kolumnę, pozostawiając tyl
ko czasowniki i poproś o wypowiadanie całych zwrotów z pamięci. 
Potem wymaż pozostałe wyrazy, zostawiając jedynie ich pierwsze 
litery i ponownie poproś o wypowiadanie całych zwrotów.
Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 89. Poproś, aby uczniowie uzupeł
nili tekst odpowiednimi wyrazami z ramki i go przeczytali.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 3., s. 93 z zeszytu ćwi-
czeń w sekcji More Fun. Powiedz, aby uczniowie popatrzyli 
na obrazki i zapisali odpowiednie hasła w krzyżówce.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: I’m proud of you! Nice! Gorgeous!

2  Look and read.    

3  Listen, point and sing.  2/25    

4  Look, point and read. Write.    

1 ride   

3 call   

2 play   

4 win   

ride your bike

play the piano

read a book

watch TV

do your homework

call your grandma

text your friend

My name is Harry. At the weekend I  

and  in the living room. I  in my 

bedroom. I  too. I  and I  

every day.

Unit 6

2. Uczniowie czytają tekst, jednocześnie zastępując obrazki odpowiednimi wyrażeniami.
3.  Uczniowie słuchają piosenki i wskazują te wyrażenia, które pojawiają się w tekście. Następnie czytają to wyrażenie, 

którego w nagraniu nie ma.
4.  Uczniowie łączą nazwy czynności z odpowiednimi przedmiotami pokazanymi na rysunkach. Następnie zapisują 

zdania z wybranymi wyrażeniami w zeszytach.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 umie dopasować różne czynności do postaci na podstawie 

nagrania,
•	 wskazuje obrazki zgodnie z nagraniem,
•	 wymienia słowa i wyrażenia przedstawione na zdjęciach,
•	 mówi o  swoich zajęciach w  czasie wolnym i  o  codziennych 

czynnościach,
•	 prowadzi rozmowę z koleżanką lub kolegą na temat różnych 

zajęć w czasie wolnym.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 stosuje odpowiednie reguły podczas gry planszowej.

Słownictwo czynne
I’m Kate. I play the piano every day. I’m Chatty. I  text my friends 
at the weekend. I  read a  book every day. I  ride a  skateboard at 
the weekend. I don’t watch TV. Do you read a book? Yes, I do. No, 
I  don’t. Call grandma, do homework, race, ride a  bike, listen to 
music. Slow, fast. 

Słownictwo bierne
Who said that? Read the words from the table. Read the sentences 
in the bubbles. Congratulations for the winners!

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 74, 75), zeszyt ćwiczeń (s. 90, 91, 93), płyta CD, 
karty obrazkowe i wyrazowe ze słownictwem z całego rozdziału, 
tekturka z otworem pośrodku do zakrywania kart, pionki i kost
ka do gry.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Wypowiadaj czasowniki oznaczające różne czynności i po

proś uczniów o dokończenie zwrotów, np. kiedy powiesz: 
do, uczniowie dopowiadają: homework. 

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji powtórzą wiadomości z roz
działu szóstego i sprawdzą, co już potrafią.

1 Listen, point and say.

Unit 6, Review. 1 Listen, point and say.
Kate:  I play the piano every day.
Fred:  I watch TV at the weekend.
Chatty:  I text my friends at the weekend.
Honey:  I ride my skateboard every day.
Snap:  I read a book every day.

2/26

•	 Włącz nagranie, poproś o jego wysłuchanie i wskazanie od
powiednich przedmiotów na obrazkach.

•	 Sprawdź poprawność wykonania zadania. Odczytuj zdania 
w  przypadkowej kolejności i  pytaj, kto powiedział każde 
z nich, np.: Who said that: I read a book every day?.

•	 Odtwórz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdej wypo
wiedzi i poproś o powtarzanie zdań.

•	 Powiedz, aby uczniowie wcielili się w role postaci z obraz
ków i powiedzieli o tym, co umieją robić, np.: I’m Kate. I play 
the piano every day. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 90. Powiedz, aby uczniowie do
pasowali słowa i zwroty do ilustracji, wpisując odpowied
nie numery w okienka.

	 2   Read and say.
•	 Poproś o przeczytanie wyrazów w ramce (Read the words from 

the table.) oraz wypowiedzi dzieci w  dymkach (Read the  
sentences in the bubbles). Zwróć uwagę, że określenie, jak często 
dzieci wykonują różne czynności znajduje się na końcu zdania.

•	 Powtórz kilkakrotnie wypowiedzi dzieci w coraz szybszym 
tempie. 

•	 Poproś każde z dzieci o sformułownie podobnych wypowie
dzi na temat swoich ulubionych czynności wykonywanych 
codziennie i w weekendy oraz na temat tych czynności, któ
rych nie lubią wykonywać. 

3 Read and say.
•	 Poproś uczniów, aby przeczytali początki pytań i dokończyli 

je, nazywając czynności przedstawione na obrazkach. Po
wiedz, aby dzieci podały krótkie odpowiedzi na te pytania: 
Yes, I do./No, I don’t. Wyjaśnij, że po udzieleniu krótkiej odpo
wiedzi twierdzącej można podać dodatkowe szczegóły na 
temat wykonywanej czynności, np.: na pytanie: Do you play 
the piano? Uczeń może udzielić odpowiedzi: Yes I do. I play 
the piano at the weekend. 

•	 Zorganizuj pracę w  parach. Poproś uczniów o  zadawanie 
pytań i udzielanie odpowiedzi. Wspieraj dzieci, które mają 
trudności w mówieniu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 90. Powiedz, aby uczniowie połą
czyli ze sobą części zdań. Poproś o odczytanie całych zdań.

1  Listen, point and say.  2/26   

2  Read and say.    

3  Read and say.   

read a book       watch TV      ride a bike      do homework       
text a friend       ride a skateboard       listen to music

I don’t watch TV.

I read a book every day. I ride a skateboard 
at the weekend.

1  Do you ?

2  Do you ?

3  Do you ?

4  Do you ?

6Review 6

1.  Uczniowie słuchają nagrania i wskazują odpowiednie obrazki. Następnie: wcielają się w postacie z obrazków i mówią 
o tym, co lubią robić, np.: I’m Kate. I play the piano every day. 

2.  Uczniowie czytają wyrażenia w ramce, a następnie budują z nimi zdania na swój temat.
3. Uczniowie w parach zadają sobie pytania i odpowiadają na nie.

74
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Review & I can!

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Podziel klasę na dwie grupy. Pokazuj karty obrazkowe ze 
słownictwem z całego rozdziału, zakryte tekturką z otworem 
pośrodku, i poproś o ich nazywanie. Jeśli nikomu nie uda się 
odgadnąć nazwy karty – odsłoń ją całkowicie. Przyznawaj 
punkty grupom: za nazwanie karty zakrytej tekturką – dwa 
punkty, za nazwanie odsłoniętej karty – jeden punkt.

I can! 
Powiedz, że uczniowie sprawdzą teraz, czy potrafią wskazać 
odpowiednie zdjęcia w czasie nagrania oraz wymienić przed
stawione na nich czynności i inne słowa i wyrażenia związane 
z czasem wolnym. Potem dzieci sprawdzą swoje umiejętności, 
grając w grę planszową. 

1 Listen, point and say.

Unit 6, I can. 1 Listen, point and say.
at the weekend
call grandma
do homework
every day
fast
play the piano
race
read a book
ride a bike
ride a skateboard

2/27

slow
text a friend
watch TV
win
listen to music

 

•	 Włącz nagranie, poproś uczniów o wskazywanie odpowied
nich zdjęć i powtarzanie usłyszanych słów i wyrażeń.

•	 Zorganizuj pracę w parach. Powiedz, aby na zmianę jedna 
osoba nazywała obrazek, a druga go wskazywała. 

2 Play.
•	 Powiedz, aby uczniowie zagrali w parach lub trójkach. Roz

daj dzieciom kostki i pionki.
•	 Poproś, aby uczniowie poruszali się po planszy, zaczynając 

od pola START, zgodnie z wyrzuconą liczbą oczek. Powiedz, 
aby uczniowie mówili odpowiednie słowa i wyrażenia, kie
dy stają na danym polu. Wygrywa uczeń, który pierwszy do
trze do pola z napisem FINISH. Możesz wprowadzić zasadę, 
że uczeń, który nie potrafi powiedzieć odpowiedniego sło
wa lub wyrażenia, cofa się o jedno pole. Pogratuluj zwycięz
com: Congratulations for the winners!.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, s. 91, Active Dictionary. Powiedz, aby 
uczniowie połączyli zdjęcia z  odpowiednimi podpisami, 
a potem przykleili odpowiednie naklejki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 93 w sekcji More Fun. Powiedz, 
aby uczniowie połączyli zdania z odpowiednimi ilustracja
mi. Zwróć uwagę, że jedno zdanie nie pasuje do żadnej 
ilustracji.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Well done! Excellent! Good job!

1  Listen, point and say.  2/27   

2  Play.  

1

10

11

2

9

12

3

8

13

4

7

14

5

6

15

START

FINISH

6 I can

1.  Uczniowie słuchają nagrania, wskazują odpowiednie zdjęcia i powtarzają wyrażenia. Następnie pracują w parach: 
jedna osoba pokazuje wybrany obrazek, a druga go nazywa. 

2.  Uczniowie rzucają kostką i poruszają się po planszy. Kiedy staną na danym polu, wypowiadają odpowiednie słowo 
lub wyrażenie.

75
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna angielskie nazwy różnych gier dla dzieci,
•	 rozumie i potrafi przeczytać zdania o popularnych grach dla 

dzieci,
•	 umie wyodrębnić na ogonie latawca słowa poznane na lekcji.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poznaje zasady różnych gier dla dzieci,
•	 potrafi grać w Paper, scissors, stone,
•	 umie opowiedzieć o swoim hobby.

Słownictwo czynne
Hopscotch. Noughts and crosses. Paper, scissors, stone. Hide and 
seek. I’m the winner. Yes, I  can. No, I  can’t. Yes, she can. No, she 
can’t. In the garden. In the house. I play the violin at the weekend. 
I like my violin. I play chess at the weekend. I ride my bike every day. 
I often read books.

Słownictwo bierne
Guess, what game is it? I  like ... . Can you play ...? Can you play  
‘Noughts and crosses’? Can you play ‘Hopscotch’? Where do you 
play ‘Hide and seek’? Can your mum play ‘Paper, scissors, stone’?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 76, 77), zeszyt ćwiczeń (s. 94, 95), rzeczy związane 
z hobby lub zainteresowaniami uczniów, np. zdjęcia z występów 
artystycznych, zabawki, kolekcje widokówek, koszulka piłkarza, 
zdjęcia lub rysunki przedstawiające zainteresowania dzieci, sza
ry papier, papier kolorowy, nożyczki, klej.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Zapytaj, w jakie gry lubią się bawić twoi uczniowie. Powiedz, 

że na lekcji poznają kilka ciekawych gier i zabaw.
•	 Powiedz, że dzieci na całym świecie grają w podobne gry, 

chociaż mają one różne nazwy. Poproś, aby uczniowie na
zwali po polsku gry przedstawione na fotografiach w pod
ręczniku. Podaj angielskie nazwy tych gier i  poproś o  po
wtórzenie. Zapytaj, jak uczniowie grają w te gry. Jeśli trzeba, 
wyjaśnij, na czym polegają gry przedstawione na zdjęciach. 

Hopscotch, po polsku gra w klasy, jest grą, w którą dzieci bawią się na chodni
ku. Najpopularniejsza polska wersja tej gry polega na tym, że rysuje się kredą 
tzw. „chłopka”, czyli trzy kwadraty złączone pionowo, potem pola tworzące 
„ręce”, czyli jeden kwadrat pośrodku i dwa po bokach, następnie jeden kwa
drat jako „szyję” i na końcu „głowę” – koło przedzielone pionową kreską. Pola 
numeruje się. Rozpoczynający grę rzuca kredę na pole z numerem 1. Potem 
skacze na jednej nodze, a tam gdzie są „ręce” – na dwie nogi. Po dotarciu do 
„głowy” musi zrobić skok z  obrotem i  wrócić, zabierając po drodze kredę. 
Potem rzuca kredę na pole z numerem 2. Kto nie trafi we właściwe pole lub 
nadepnie na linię, oddaje kolejkę przeciwnikowi.

Noughts and crosses, gra zwana również Tic Tac Toe, to po polsku kółko 
i krzyżyk. Dwaj gracze wybierają znaki: kółko lub krzyżyk i rysują je na zmianę 
w kwadracie złożonym z dziewięciu pól. Wygrywa ten, komu uda się naryso
wać trzy jednakowe znaki w linii poziomej, pionowej lub na ukos.

Paper, scissors, stone to po polsku papier, nożyce, kamień. W grze bierze 
udział dwóch graczy. Dzieci trzymają ręce z  tyłu, a potem pokazują jedno
cześnie gesty: papier – płaska dłoń, nożyce – palce wskazujący i  środkowy 
pokazują cięcie nożyczkami, kamień – zaciśnięta pięść. Kamień wygrywa 
z nożycami, nożyce z papierem, a papier z kamieniem.

Hide and seek to odpowiednik polskiej zabawy w chowanego. Jeden z gra
czy zamyka oczy i liczy do dziesięciu lub do dwudziestu, a pozostali uczestni
cy gry w tym czasie chowają się. Potem dziecko szukające próbuje odnaleźć 
kolegów, zanim ci „zaklepią się” w miejscu odliczania.

•	 Wymieniaj nazwy zabaw w przypadkowej kolejności i po
proś, aby dzieci wskazywały odpowiednie fotografie.

•	 Odczytuj zdania przy ilustracjach i proś o ich powtarzanie. 
Następnie zapraszaj chętnych uczniów do samodzielnego 
czytania. Upewnij się, że uczniowie zrozumieli czytane zda
nia. Wyjaśnij, co znaczy słowo often.

•	 Pokazuj zabawy za pomocą ruchu i gestów: Hopscotch – prze
skakiwanie w przód na jednej nodze, Noughts and crosses –  
rysowanie w  powietrzu kółek i  krzyżyków, Paper, scissors,  
stone – pokazywanie charakterystycznych gestów (jak w opi
sie), Hide and seek – zakrywanie oczu dłońmi, odkrywanie ich 
i rozglądanie się. Poproś uczniów o odgadywanie zabaw, któ
re pokazujesz: Guess, what game is it?.

•	 Zaproś na środek ochotnika, który zademonstruje jedną 
z zabaw. Uczeń, który jako pierwszy poda właściwą nazwę, 
wychodzi na środek i pokazuje kolejną zabawę.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 94. Poproś uczniów o przeczy
tanie pytań i udzielenie na nie odpowiedzi. Zapisz poda
ne odpowiedzi dzieci na tablicy; uwzględnij różne wersje 
odpowiedzi. Powiedz, aby uczniowie zapisali odpowiedzi, 
które są prawdziwe dla nich.
Can you play ‘Noughts and crosses’? Yes, I can./No, I can’t.
Where do you play ‘Hide and seek’? In the garden./In the house.
Can your mum play ‘Paper, scissors, stone’? Yes, she can./
No, she can’t.
Can you play ‘Hopscotch’? Yes, I can./No, I can’t.

I like ‘Noughts  
and crosses’.  
I often win.

‘Hopscotch’ is fun.  
I like hopping.

w in p l a y w e ekendo f t
enhopp i n g h i d e

1  Play ‘Paper, scissors, stone’ and say.   

2  Look and read.   

76

Wonderful worldWonderful world

1.  Uczniowie w parach grają w ‘Paper, scissors, stone’. 
2. Uczniowie odnajdują w wężu wyrazowym słowa i je odczytują.76

w in p l a y w e ekendo f t
enhopp i n g h i d e
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Wonderful world

1	 Play ‘Paper, scissors, stone’ and say.
•	 Zagraj z uczniami w Paper, scissors, stone. Wyciągnij płaską 

dłoń i powiedz: paper. Pokaż palcem wskazującym i środko
wym tnące nożyce i  powiedz: scissors. Wyciągnij do przo
du zaciśniętą pięść i powiedz: stone. Uczniowie powtarzają 
za tobą gesty i słowa. Upewnij się, że uczniowie zrozumieli 
wszystkie słowa.

•	 Teraz mów wszystkie słowa po kolei wraz z odpowiednimi 
gestami, najpierw bardzo wolno, potem stopniowo coraz 
szybciej. Poproś uczniów o powtarzanie.

•	 Wymieniaj w przypadkowej kolejności poznane słowa i po
proś uczniów o  wykonywanie odpowiednich gestów. Po
tem ty wykonujesz gesty, a  dzieci wypowiadają właściwe 
słowa.

•	 Napisz na tablicy słowa: paper, scissors, stone i  połącz je 
strzałkami, tworząc schemat w kształcie trójkąta. Wyjaśnij, 
że kamień wygrywa z nożycami, bo może je stępić, nożyczki 
wygrywają z papierem, bo mogą go przeciąć, a papier wy
grywa z kamieniem, bo może go owinąć.

•	 Zaproś jedną chętną osobę na środek i wspólnie zademon
strujcie grę. Następnie uczniowie grają w parach. W czasie 
gry wypowiadają słowa: paper, scissors, stone oraz mówią: 
I’m the winner.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 95. Przeczytaj polecenie i daj 
dzieciom czas na zadanie pytań koleżankom i kolegom. 
Pierwsza osoba, która zbierze wszystkie odpowiedzi – wy
grywa.

2	 Look and read.
•	 Poproś, aby uczniowie odnaleźli słowa zapisane na ogonie 

latawca i odczytali je. Podpowiedz, że słowa te występują 
w zdaniach obok zdjęć. 

•	 Wymień polskie odpowiedniki słów zapisanych na ogonie 
latawca i poproś, aby dzieci podawały odpowiednie angiel
skie słowa.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 95. Poproś, aby uczniowie za
grali w  parach w  kólko i  krzyżyk. Wyjaśnij dzieciom, że 
mogą narysować kółko i krzyżyk tylko wtedy, jeśli nazwą 
rzecz na obrazku. Powiedz, aby podczas rysowania kółka 
i krzyżyka, dzieci mówiły: nought, cross.

Class Project (jako jedno z ćwiczeń podczas lekcji)
•	 Porozmawiaj z dziećmi o tym, co lubią robić w czasie wol

nym. Poproś o krótkie zaprezentowanie swoich hobby lub 
zainteresowań i pokazanie przedmiotów z nimi związanych 
lub zdjęć. 

•	 Przydziel każdemu z  występujących krótki czas na samo
dzielną wypowiedź, a następnie pozwól pozostałym uczniom 
na zadanie kilku pytań.

•	 Pomóż uczniom sformułować zdania o swoim hobby, np.: 
I play the violin at the weekend. I like my violin. 

Class Project. Wasze hobby (jako odrębna jednostka lekcyjna)
•	 Poproś na wcześniejszej lekcji, aby uczniowie przynieśli do 

szkoły zdjęcia lub samodzielnie wykonane rysunki, które 
przedstawiają ich hobby i zainteresowania.

•	 Powiedz, aby uczniowie pokazali zdjęcia lub rysunki, opo
wiedzieli o swoich pasjach i udzielili odpowiedzi na pytania 
koleżanek i kolegów. 

•	 Rozdaj uczniom kolorowe paski papieru i  pomóż zapisać 
zdania na temat zainteresowań każdego z nich, np.: I play 
chess at the weekend. I ride my bike every day. I often read books. 

•	 Przygotuj duży arkusz szarego papieru. Poproś, aby dzieci 
go pogniotły, a potem rozprostowały. Zrób mazakiem duży 
napis: Our hobbies. Następnie uczniowie przyklejają swoje 
zdjęcia lub rysunki, a pod nimi paski z zapisanymi zdaniami. 
Powiedz, aby dzieci wycięły serduszka z papierów o różnych 
kolorach, zapisały na nich swoje imiona i przykleiły na do
wolnym rogu zdjęcia lub rysunku. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 94. Powiedz, aby uczniowie po
łączyli nazwy zabaw ze zdjęciami oraz ze zdaniami, które 
dotyczą tych zabaw. Poproś o  używanie odpowiednich 
kolorów kredek.

Poproś dzieci, aby zagrały z  kimś z  domowników w  Paper, 
 scissors, stone.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Nice work! Super! Fantastic!

Class Project

Wasze hobby
Opowiedzcie po 
angielsku o swoich 
pasjach i o tym, co 
lubicie robić w wolnym 
czasie. Jeśli to możliwe, 
pokażcie swoje zbiory.

Can you play  
‘Paper, scissors, stone’?

We play ‘Hide and seek’  
at the weekend.
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Uczniowie prezentują przedmioty lub zdjęcia związane ze swoimi ulubionymi zajęciami. Z pomocą nauczyciela 
opowiadają o tych zajęciach, np. I play the violin at the weekend. I like my violin. 77
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna słowa i wyrażenia: town, learn to ride, pavement, China,
•	 umie zaznaczyć zajęcia Jess w  czasie wolnym na podstawie 

filmu,
•	 potrafi wskazać nazwy obiektów, które pojawiły się w filmie,
•	 rozmawia z koleżanką lub kolegą na temat zajęć w czasie wolnym.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 uważnie ogląda film.

Słownictwo czynne
China, pavement, town, learn to ride. In my free time I ride my bike, 
I listen to music, I read books, I skateboard. What do you do in your 
free time?

Słownictwo bierne
Show me, how we play ‘Hopscotch’/’Noughts and crosses’/’Paper, 
scissors, stone’/’Hide and seek’. Read the words from the table.  
I’m doing my homework. They’re riding the skateboards on the  
pavement. Just like me.

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 96, 97), płyta DVD, karty obrazkowe ze słow
nictwem z rozdziału szóstego, płyta z muzyką taneczną.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Wymieniaj nazwy gier poznanych na poprzedniej lekcji i po

proś uczniów o pokazanie ich za pomocą ruchu i gestów: 
Show me, how we play ‘Hopscotch’/’Noughts and Crosses’/ 
’Paper scissors, stone’/’Hide and seek’.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji obejrzą film opowiadający 
o jeździe na deskorolce i innych przyjemnych zajęciach.

•	 Zapytaj uczniów, co widzą na zdjęciach. Nazwij obiekty na 
małych zdjęciach i poproś o powtórzenie słów. Upewnij się, 
że uczniowie zrozumieli ich znaczenie. Zapytaj uczniów, czy 
wiedzą coś o Chinach i Wielkim Murze Chińskim. Jeśli nie, 
powiedz kilka zdań na ten temat. 

Wielki Mur Chiński – The Great Wall of China – jest jednym z najcenniejszych 
i najbardziej znanych zabytków na świecie. Jest to bardzo długi mur z wieża
mi obserwacyjnymi, który dawniej miał chronić Chiny przed najazdami nie
przyjaciół. Jest największą budowlą na świecie i widać go nawet z kosmosu.

1 Obejrzyj film i wpisz znak  lub × obok nazw czynności.

Jess: Hello, Tom.
Tom:  Hello, Jess. I’m doing my homework. 
Jess:  Can I look? ‘What do you do in your free time?’ Cool! 
Tom:  What’s your name? 
Jess:  My name’s Jess. 
Tom:  Jess. What do you do in your free time? 
Jess:  Oh, lots of ... 
Tom:  Stop! Do you ...
Jess:  ... ride my bike? Yes, I do. I ride my bike every day! 
Tom:  Do you ...
Jess:  ... watch TV? No, I don’t watch TV in my free time. 
Tom:  Do you ...
Jess:  ... listen to music? Yes, I do. I listen to music a lot! 
Tom:  Do you ...
Jess:  ... read books? Yes, I do. I read books at the weekend! 
Tom:  Have you got a ...
Jess:  ... skateboard? Yes, I’ve got a skateboard. It’s fast! 

Tom:  Do you ...
Jess:   ... win races? No, I don’t win races. My skateboard is fast, 

but I’m slow!
Tom:   Let’s look at my computer! ... Look! This is a town  

in China. The girls have got new skateboards. They’re 
riding the skateboards on the pavement. The skateboards 
are fast, but the girls are slow. 

Jess:  They’re learning to ride skateboards. Just like me! 
Tom:  Let’s go and ride our skateboards!
Jess:  OK, I’m slow but I like riding a skateboard. It’s fun!

•	 Włącz płytę DVD i poproś o uważne obejrzenie filmu. Na
stępnie poproś o zaznaczenie w tabeli, co Jess robi w czasie 
wolnym, a czego nie robi.

•	 Poproś, aby uczniowie na podstawie informacji z tabeli wy
powiedzieli zdanie: In my free time I  ride my bike, I  listen to 
music, I read books, I ride a skateboard.

•	 Zapytaj uczniów, co im się podobało w filmie, jaką pracę do
mową miał Tom, co robiły dziewczynki w chińskim mieście, 
czy jeździły na takich samych deskorolkach jak dzieci w Polsce.

2 Obejrzyj film. Otocz pętlą nazwy osób i rzeczy, które 
w nim występują.

•	 Poproś chętnych uczniów o  przeczytanie słów i  wyrażeń 
w ramce: Read the words from the table.

•	 Włącz ponownie film i powiedz, aby uczniowie zakreślili na
zwy osób i obiektów, które pojawiają się w nim.

•	 Poproś o odczytanie zaznaczonych wyrazów.

96

town

learn to ride

pavement

ChinaDVD 
Club
DVD 
Club
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DVD Club

3 Powiedz, co ty robisz w wolnym czasie. Zapytaj o to ko-
legę / koleżankę. 

•	 Zapisz na tablicy pytanie: What do you do in your free time? 
i poproś uczniów o jego powtórzenie. 

•	 Powiedz, aby uczniowie porozmawiali w  parach. Jeden 
uczeń zadaje pytanie, a  koleżanka lub kolega opowiada 
o  swoich zajęciach w  czasie wolnym, np.: In my free time 
I ride my bike, I read books and play chess. Potem uczniowie 
zamieniają się rolami. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś, aby uczniowie przenieśli swoje krzesła na środek kla
sy i ustawili je w koło. Na krzesłach połóż karty obrazkowe ze 
słownictwem z  rozdziału szóstego. Włącz muzykę i  zachęć 
uczniów do przesuwania się tanecznym krokiem wokół krze
seł. Kiedy zatrzymasz muzykę, uczniowie też się zatrzymują 
i każdy z nich podaje nazwę karty leżącej na krześle obok. Po
wtórz ćwiczenie kilka razy.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Beautiful! Well! Very good!

yes ✔       no ✘

skateboards

3   Powiedz, co Ty robisz w wolnym czasie. Zapytaj 
o to kolegę / koleżankę.  
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1   Obejrzyj film i wpisz znak ✔ lub ✘ obok nazw 
czynności.    

1.  Uczniowie oglądają film, a następnie zaznaczają odpowiednio nazwy czynności, które Jess wykonuje i których 
nie wykonuje w czasie wolnym.

2. Uczniowie ponownie oglądają film i otaczają pętlą nazwy osób i obiektów, które pojawiły się w filmie.
3. Uczeń mówi, co robi w wolnym czasie. Następnie pyta o to kolegę / koleżankę.

In my free time, I …

ride a bike 

watch TV 

listen to music 

read books 

ride a skateboard 

win races 

a town

huts

cars

two girls

China

trees

bikes

two boys

pavement

2   Obejrzyj film. Otocz pętlą nazwy osób i rzeczy, 
które w nim występują.   

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
•	 podaje nazwy różnych dyscyplin sportowych,
•	 zaznacza słowa i wyrażenia, które występują w rymowance,
•	 powtarza zdania za nagraniem,
•	 wypowiada się na temat zdjęcia,
•	 zadaje pytania na temat różnych umiejętności i udziela na nie 

odpowiedzi, 
•	 recytuje rymowankę i ilustruje ją ruchowo.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie się bawić w Simon says,
•	 rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka.

Słownictwo czynne
Can you swim/jump/run? Yes, I can. No, I can’t. Jump/swim in the 
water. Climb out of the water. Now ride a bike. Run very fast. I’m 
jumping/running/swimming. You win. Hurray!

Słownictwo bierne
What can you see in the picture? Are the children happy? Can the  
children swim? Can you swim? Congratulations for the winners! What 
sports do you remember?, nazwy sportów, Simon says: Ride a bike.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 78, 79), zeszyt ćwiczeń ( s. 98, 99), płyta CD.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Zadaj jednemu z uczniów pytanie z czasownikiem can, np.: 

Can you play the piano? Uczeń odpowiada: Yes, I can. lub No, 
I  can’t. i  zadaje podobne pytanie wybranej koleżance lub 
wybranemu koledze. Ta lub ten odpowiada i pyta kolejną 
osobę. Uczniowie kontynuują zabawę w formie łańcuszka.

•	 Poproś chętnych uczniów, aby przeczytali, o czym będzie
cie się uczyć w rozdziale siódmym.

1 Look and say.
•	 Porozmawiaj z  dziećmi na temat zdjęcia, zadając pytania, 

np.: What can you see in the picture? Are the children happy? 
Can the children swim? Can you swim? 

•	 Zapytaj, czy uczniowie uprawiają jakiś sport. Porozmawiaj 
z dziećmi o roli aktywności fizycznej w życiu człowieka.

•	 Podziel klasę na dwie drużyny i  poproś o  podawanie na 
zmianę znanych uczniom nazw sportów. 

•	 Zapisuj nazwy sportów w  dwóch kolumnach na tablicy. 
Policzcie wspólnie ilość dyscyplin sportowych w  każdej 
kolum nie. Pogratulujcie drużynie zwycięskiej: Congratulations 
for the winners! Hurray! 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaproponuj dzieciom krótki konkurs ze znajomości sportów. 
Wymaż zapisane na tablicy nazwy. Poproś ochotników o wymie
nianie zapamiętanych sportów: What sports do you remember?  
Wygrywa uczeń, który wymieni najwięcej dyscyplin sporto
wych. Pogratuluj zwycięzcy: You’re the winner! Congratulations! 
Możesz nagrodzić zwycięzcę np. naklejką. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 98. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali słowa i  połączyli te, które już znają, z  odpo
wiednimi rysunkami. Poproś chętnych uczniów o przeczy
tanie połączonych słów.

2 Listen and chant.

Unit 7, Opener. 2 Listen and chant.
Jump in the water. Jump! Jump!
I’m jumping!
Swim in the water. Swim! Swim!
I’m swimming!
Climb out of the water. Climb! Climb!
I’m climbing!
Now ride your bike. Ride! Ride!
I’m riding!
Run very fast. Run! Run!
I’m running!
You win. You win.
Hurray! Hurray!

2/28

•	 Włącz rymowankę i poproś o jej uważne wysłuchanie. Po
wiedz, aby uczniowie zapamiętali nazwy czynności, które 
pojawiają się w nagraniu. Po wysłuchaniu rymowanki po
proś o podanie występujących w niej nazw czynności. 

•	 Odtwórz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zda
niu i proś o powtarzanie.

•	 Powtórz z uczniami słowa rymowanki.
•	 Recytujcie rymowankę w  następujący sposób – większość 

klasy recytuje polecenia, a  jedna dziewczynka i  jeden chło
piec mówią odpowiednie nazwy czynności, ilustrując je 
ruchem: I’m jumping! – podskok z  trzymaniem się dłonią 
za nos, I’m swimming! – naśladowanie ruchów pływaka, 
I’m climbing! – naśladowanie wspinania się po drabince,  
I’m riding! – trzymanie rękami kierownicy roweru, I’m running – 

7
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Opener

szybki bieg w miejscu. Klasa mówi: You win. You win., a dziew
czynka i chłopiec wznoszą wspólnie okrzyk: Hurray! Hurray!, 
unosząc ręce do góry w geście zwycięstwa.

•	 Potem poproś chętne dzieci, aby recytowały rymowankę 
parami tak, jak w nagraniu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 99. Włącz ponownie nagranie 
rymowanki i poproś uczniów o zakreślenie słów i wyrażeń, 
które w niej występują.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś chętnych uczniów o  wydawanie poleceń dotyczą
cych różnych czynności, innych niż te w rymowance, np.: Play 
the piano. Ride a skateboard. Read a book. Watch TV. Listen to 
music., itp. Pozostali uczniowie odpowiadają: I’m playing. I’m 
riding. I’m reading. I’m watching. I’m listening. oraz pokazują ru
chem odpowiednie czynności. 

3 Play ‘Simon says’. 
Pobaw się z  uczniami w  Simon says. Mów różne polecenia 
z nazwami czynności, które uczniowie już poznali, np.: Simon 
says: Ride a bike. Simon says: Run., itp. Uczniowie wykonują tyl
ko te czynności, które zostały poprzedzone słowami: Simon 
says. Osoba, która się pomyli, odpada z gry. Kontynuuj zaba
wę aż do wyłonienia zwycięzcy lub kilku zwycięzców, jeśli nie 
chcesz zbyt długo prowadzić gry. Zaproponuj wydawanie po
leceń chętnym uczniom. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 99. Powiedz, aby uczniowie po
łączyli zwierzęta z czynnościami, które potrafią wykonać.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Not bad! Fabulous! Splendid!

1  Look and say.     

2  Listen and chant.  2/28   

3  Play ‘Simon Says’.  

Nauczysz się: 
• mówić, jaki sport lubisz,
• pytać, jaki sport ktoś lubi,
• mówić, jakie sporty uprawia się w zimie.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nazwy różnych dyscyplin sportu,
•	 rozumie treść historyjki obrazkowej i potrafi przeczytać zdania,
•	 rozumie i  rozpoznaje podczas słuchania zwroty dotyczące 

sportowych upodobań,
•	 rozmawia z innymi na temat sportowych upodobań,
•	 wygłasza zdania na temat dyscyplin sportu, które lubi, tych, 

których nie lubi i tych, które uwielbia.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 zachowuje spokój w czasie rozmowy z koleżanką lub kolegą.

Słownictwo czynne
Basketball, football, volleyball, tennis, horse-riding. Do you like 
football? Yes, I do. No, I don’t. I like ... . I don’t like ... . I love ... .

Słownictwo bierne
What sports can you see in the pictures? Who is playing tennis/ 
basketball? Who is horse-riding? Fred likes ... . He doesn’t like ... . Play 
tennis with me. Let’s go horse-riding. Let’s talk about sport. It’s my 
favourite sport. Does Will like basketball? Read the bubbles. Who 
said that? Work in pairs. Children in our class like ..., but they don’t 
like ... . They love ... .

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 80, 81), zeszyt ćwiczeń (s. 100, 101, 108), pły
ta CD, karty obrazkowe: basketball, football, volleyball, tennis,  
horse-riding, karty wyrazowe oraz pełna wersja historyjki (do po
brania i wydrukowania ze strony dlanauczyciela.pl).

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powtórzcie rymowankę z poprzedniej lekcji (nagranie 2/28).
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji porozmawiają o  tym, jakie 

dyscypliny sportu lubią, a jakich nie lubią.

Dictionary

Unit 7, Lesson 1.  Dictionary. Listen and repeat.
basketball, football, volleyball, tennis, horseriding

2/29

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów o dokładne powtarzanie słów.
•	 Wypowiadaj nazwy dyscyplin sportowych, ilustrując je ru

chem: basketball – gest naśladujący rzucanie piłki do kosza, 
w górę, football – kopanie piłki nogą, voleyball – odbijanie 
piłki rękami nad głową, tennis – ruch rakietą tenisową trzy
maną w obu dłoniach. Dzieci powtarzają za tobą gesty i wy
powiadają słowa.

•	 Wymieniaj nazwy dyscyplin sportowych i poproś uczniów 
o ilustrowanie ich ruchem.  

•	 Pokazuj karty obrazkowe ilustrujące słowa z nagrania i po
proś o ich nazywanie.

•	 Zademonstruj karty wyrazowe z tymi samymi słowami i po
proś o ich odczytanie.

•	 Ułóż karty obrazkowe z  nowymi słowami w  wachlarz 
i  daj chętnym uczniom do wylosowania po jednej. Każdy 
z uczniów nazywa kartę i przypina ją do tablicy.

•	 Teraz daj kolejnym ochotnikom do wylosowania karty wyra
zowe, poproś o odczytanie słów i przypięcie kart obok odpo
wiadających im kart obrazkowych.

•	 Zdejmuj karty parami (karta obrazkowa i  odpowiednia 
karta wyrazowa), a uczniowie mówią odpowiednie nazwy 
sportów.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś dzieci, aby usiadły w  kręgu. Przećwiczcie wypowia
danie nazw sportów z podziałem na dwie części: swim-ming, 
basket-ball, volley-ball, foot-ball, ten-nis. Następnie weź piłkę 
i poturlaj ją do wybranej osoby, wymawiając pierwszą część 
jednej z  nazw. Uczeń, który złapie piłkę, dopowiada drugą 
część słowa, a następnie turla piłkę do kolejnej osoby, wypo
wiadając początek innego słowa.

1 Listen and say.

Unit 7, Lesson 1. 1 Listen and say.
1 Snap: I like tennis. Play tennis with me, Fred.
 Fred: OK. 
2  Fred:  I don’t like tennis.
3  Honey:  I love basketball. Please play basketball with me,  

Fred! 
 Fred:  OK. 
4  Fred:  I don’t like basketball.
5 Kate:  I like horseriding. Hi, Fred! Let’s go horseriding!
 Fred:  No. I don’t like horseriding.
 Kate:  Please.
 Fred:  Oh, OK.
6  Fred:  Yay! I like horseriding!

2/30

•	 Poproś, aby uczniowie przyjrzeli się ilustracjom i zadaj kilka py
tań związanych z historyjką, np.: What sports can you see in the 
pictures? Who is playing tennis/basketball? Who is horse-riding?.

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie obrazki.

basketball football volleyball tennis horse-riding

1  Listen and say.  2/30 Story 
corner

1

3

5

4

6

2I like tennis.

I don’t like 
horse-riding.

I love basketball.
I don’t like basketball.

Let’s go horse-riding!

I like horse-riding.

I don’t like tennis.

2/29

1. Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.80

Lesson

1 Do you like horse-riding?
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Lesson 1

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. Zacznij 
mówić zdania o bohaterach historyjki, poproś o ich dokoń
czenie: Chatty likes ... . Honey loves ... . Kate likes ... . 

•	 Zaproś chętne dzieci do wcielenia się w role bohaterów hi
storyjki. Zwróć uwagę, że Chatty, Honey i Kate powinni mó
wić wesołym głosem, a Fred – najpierw smutnym, a w ostat
niej scenie wesołym głosem.

•	 Rozdaj wszystkim uczniom pełną wersję historyjki. Odtwórz na
granie, zatrzymuj je po każdym zdaniu i poproś o powtarzanie.

•	 Zapraszaj po czworo uczniów do czytania historyjki z po
działem na role. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 100. Powiedz, aby uczniowie na
kleili odpowiednie dymki dialogowe przy postaciach. Po
proś ochotnika o przeczytanie kolejnych dymków, a całą 
klasę o sprawdzenie zadania.

2 Listen, point and say.

Unit 7, Lesson 1. 2 Listen, point and say.
– Hi, Will. 
– Hello. 
– Let’s talk about sport. Do you like basketball? 
– No, I don’t. I don’t like basketball. 
– Do you like volleyball? 
– No, I don’t. I don’t like volleyball at all. 
– Do you like football? 
– Yes, I do. I love football. I play it at the weekend.
– Do you like tennis?
– Yes, I do. I like tennis. I play it a lot.

2/31

– Do you like horseriding?
– No, I don’t like horseriding because I don’t like horses.
– And what’s this? Is riding a skateboard a sport? 
– Yes, it is! I love riding my skateboard. It’s my favourite sport.

 
•	 Powiedz, aby uczniowie popatrzyli na zdjęcia i  podali na

zwy sportów: What sports can you see in the pictures?
•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania wska

zali uśmiechniętą buźkę, jeśli Will lubi jakąś dyscyplinę sportu, 
smutną buźkę, jeśli Will nie lubi wymienionej dyscypliny sportu 
oraz buźkę z serduszkami, jeśli uwielbia daną dyscyplinę sportu.

•	 Teraz zadaj kilka pytań sprawdzających poprawność wyko
nania zadania, np.: Does Will like basketball?, itd.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 101. Odtwórz ponownie nagranie 
i poproś o zakreślenie w tabelce odpowiedzi Willa. Potem 
uczniowie zaznaczają swoje odpowiedzi. Następnie pytają 
koleżankę lub kolegę z  ławki (Do you like basketball?, itd.), 
wpisują jej lub jego imię i zakreślają odpowiednie buźki.

	 3  Read and say.
•	 Poproś, aby ochotnicy odczytali zdania w  dymkach (Read 

the bubbles.), a  pozostali uczniowie podali imiona postaci 
z historyjki, które je wypowiadały (Who said that?).

•	 Powiedz, aby uczniowie prowadzili dialogi w parach. Jeden 
uczeń pyta: Do you like basketball?, a koleżanka lub kolega 
odpowiada: Yes, I do. I love basketball. lub No, I don’t. I don’t 
like basketball., itd. Najpierw poproś chętną parę uczniów 
o zaprezentowanie dialogu, a dopiero potem daj sygnał do 
pracy dla całej klasy: Work in pairs. Monitoruj pracę uczniów, 
zwróć uwagę na spokojne prowadzenie dialogów, aby 
uniknąć wzajemnego przekrzykiwania się. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 101. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali pytania i odpowiedzi i je połączyli. Poproś ko
lejno cztery pary o  odczytanie dialogów, a  pozostałych 
uczniów o sprawdzenie zadania.

4 Look and say.
•	 Poproś chętnych uczniów o  odczytanie sportów w  tabeli 

oraz zdań w dymku.
•	 Podziel klasę na grupy cztero lub pięcioosobowe. Poproś 

o wybranie kapitana w każdej drużynie. Zadaniem wszyst
kich uczniów w  drużynie jest formułowanie zdań o  tym, 
jakie sporty lubią, jakich sportów nie lubią, a jakie kochają 
uprawiać. Narysuj tabelę na tablicy, poproś kapitanów o naNarysuj tabelę na tablicy, poproś kapitanów o na
rysowanie buziek przy odpowiednich sportach. 

•	 Podsumuj wyniki zadania: Children in our class like ..., but 
they don’t like ... . They love ... . 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 100. Powiedz, aby uczniowie na
pisali nazwy sportów z ramki przy odpowiednich zdjęciach.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 1., s. 108 z  zeszytu 
ćwiczeń z sekcji More Fun. Powiedz, aby uczniowie poko
lorowali obrazki zgodnie z kodem i podpisali je słowami 
z ramki.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Thats good! Well! I like that!

I like horse-riding. I love basketball.
I like tennis.

2  Listen, point and say.  2/31   

3  Read and say.     

4  Look and say.     

basketball         
football                     
volleyball  
tennis  
horse-riding 
riding a skateboard
riding a bike
swimming  

I like basketball. I don’t like football. 
I love horse-riding.

I don’t like tennis.Yay! I love horse-riding.

I don’t like basketball.

Unit 7

2. Uczniowie słuchają dialogu i wskazują odpowiednie buźki, zgodnie z tym, co mówi chłopiec.
3.  Uczniowie czytają zdania w dymkach i mówią, kto w historyjce wypowiedział dane kwestie. Następnie pracują 

w parach: zadają sobie pytania o ulubione sporty i udzielają odpowiedzi, korzystając ze słownictwa z ćwiczenia.
4.  Uczniowie w grupach opowiadają o swoich upodobaniach sportowych. Następnie ochotnik z każdej drużyny obok 

nazwy sportu rysuje jedną z trzech buziek – zależnie od tego, jakich odpowiedzi było w grupie najwięcej. 

81
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nowe słowa i zwroty związane z piłką nożną,
•	 potrafi przeczytać zdania opisujące zdjęcie,
•	 umie połączyć zdania z odpowiednimi obrazkami,
•	 śpiewa piosenkę o piłce nożnej wraz z ilustracją ruchową,
•	 umie ułożyć zdania z rozsypanych wyrażeń i zapisać je w zeszycie.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poznaje sportowe zainteresowania dzieci w Brazylii.

Słownictwo czynne
Kick hard, score a goal, fall, match, favourite sport, sometimes. 
It’s football/volleyball. The football match is today. Come on. Let’s 
play. George runs fast. Mary kicks the ball. John sometimes falls. 
He scores a goal! We love football. We play every day. Do you play 
football? Yes, I do. No, I don’t.

Słownictwo bierne
Guess, what sport is it? Who can you see in the picture? How many 
boys can you see? Are the boys from Poland? What sport are they 
playing? Where is he from? How often does he play football? Does 
he score goals? Has he got a real football? What ball does he play 
with?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 82, 83), zeszyt ćwiczeń (s. 102, 103, 108), płyta CD, 
karty obrazkowe i wyrazowe: kick hard, fall, score a goal, match, 
favourite sport, sometimes, karty obrazkowe z nazwami różnych 
dyscyplin sportu, mapa świata.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Weź dowolną kartę obrazkową przedstawiającą dyscyplinę 

sportu z poprzedniej lekcji. Trzymaj ją obrazkiem w swoją 
stronę. Powiedz: Guess, what sport is it? Poproś, aby ucznio
wie pytali: Is it football?, itd., ty mówisz: Yes, it is./No, It isn’t. 
Osoba, która zgadnie, zadaje następną zagadkę. 

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji będą rozmawiać o piłce nożnej.
Dictionary

Unit 7, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
kick hard, score a goal, fall, match, favourite sport,  
sometimes

2/32

 
•	 Zademonstruj karty obrazkowe, nazywaj je i poproś o po

wtarzanie. Upewnij się, czy dzieci właściwie zrozumiały zna
czenie wszystkich słów i zwrotów.

•	 Jeszcze raz zademonstruj karty obrazkowe, nazywaj je szep
tem i poproś o powtarzanie normalnym głosem.

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby wskazywali właściwe 
ilustracje oraz powtarzali słowa i wyrażenia.

•	 Pokazuj karty wyrazowe ze słownictwem z  nagrania i  od
czytaj je wspólnie z dziećmi.

1 Listen and read.

Unit 7, Lesson 2. 1 Listen and read.
This is Pedro. He is from Brazil. Pedro plays football  
every day. It is his favourite sport. He runs and he sometimes 
falls. He can kick the ball hard and he scores goals. He hasn’t 
got a football. He plays football matches with a small ball.

2/33

 
•	 Porozmawiaj z  uczniami o  futbolu, zapytaj, czy lubią grać 

w piłkę nożną, czy oglądają mecze w telewizji, jakich piłkarzy 

znają. Zadawaj pytania związane z  ilustracją, np.: Who can 
you see in the picture? How many boys can you see? Are the 
boys from Poland? What sport are they playing?.

•	 Włącz nagranie i poproś o jego uważne wysłuchanie.
•	 Sprawdź zrozumienie tekstu, zadając pytania: What’s his 

name? (wskaż chłopca na pierwszym planie), Where is he 
from? (pokaż Brazylię na mapie świata), How often does he 
play football? Does he score goals? Has he got a real football? 
What ball does he play with?. Możesz powiedzieć dzieciom, 
że piłka nożna to najpopularniejszy sport w Brazylii. Repre
zentacja Brazylii pięciokrotnie zdobyła mistrzostwo świata 
w piłce nożnej. Dzieci grają tam w futbol od najmłodszych 
lat, trenują wytrwale na podwórkach, na plażach oraz na 
boiskach, których jest obecnie w Brazylii bardzo dużo. 

•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zdaniu 
i proś o powtarzanie.

•	 Wybieraj zdania z tekstu w przypadkowej kolejności, poproś 
chętnych uczniów o ich odszukanie w tekście i przeczytanie. 

•	 Możesz poprosić chętne dzieci, aby przeczytały tekst po 
jednym zdaniu od końca. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 102. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali tekst i  posłuchali nagrania, a  następnie uzu
pełnili zdania właściwymi słowami z ramki. Poproś ochot
ników o  przeczytanie uzupełnionych zdań, a  całą klasę 
o sprawdzenie zadania.

1  Listen and read.  2/33  

This is Pedro. He is from Brazil. Pedro 
plays football every day. It’s his favourite 
sport. He runs and he sometimes falls. 
He can kick the ball hard and he scores 
goals. He hasn’t got a football. He plays 
football matches with a small ball. 

kick  
hard fallscore  

a goal match favourite 
sport sometimes

2/32

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst. 
82
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Lesson 2

2 Read and point.
•	 Poproś, aby uczniowie odczytali kolejne zdania, a  potem 

wskazali odpowiednie obrazki. Zwróć uwagę, że jeden ob
razek nie pasuje do żadnego zdania.

•	 Skieruj podręcznik w stronę uczniów, wskazuj obrazki w przy
padkowej kolejności i poproś o czytanie odpowiednich zdań. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 103. Poproś, aby uczniowie uło
żyli zdania z podanych słów i je zapisali.

3 Listen, point and sing.

Unit 7, Lesson 2. 3 Listen, point and sing.
The football match is today.
Come on boys and girls, let’s play.
George runs fast. 
Mary kicks the ball. 
John sometimes falls. 
He scores a goal! 
Hurray! Hurray!
We love football. 
We play every day. 
We love football.  (x 2)

2/34

 
•	 Włącz nagranie, poproś o wysłuchanie piosenki i wskazanie 

odpowiednich zdjęć. Zapytaj, której czynności z tekstu bra
kuje na zdjęciach (He scores a goal).

•	 Powtórz z  dziećmi słowa piosenki. Pierwszą zwrotkę za
cznijcie mówić spokojnym głosem, a potem mówcie coraz 
głośniej i szybciej, naśladując głos komentatora sportowe
go. Drugą zwrotkę powiedzcie bardzo wesoło.

•	 Zaśpiewajcie piosenkę, ilustrując ją ruchami: come on – za
praszający gest ręką, George runs fast – bieg w miejscu, Mary 
kicks the ball – ruch nogą naśladujący kopnięcie piłki, John  
sometimes falls – przechylenie się na bok naśladujące upa  
dek, he scores a goal – ramiona uniesione do góry w geście 
zwycięstwa. Przy słowach: Hurray! Hurray! podskoczcie z ra
mionami wzniesionymi do góry, a potem bijcie brawo. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 103. Odtwórz nagranie 2/34, po
proś o wysłuchanie piosenki i ponumerowanie rysunków. 
Następnie dzieci łączą rysunki z odpowiednimi zdaniami. 
Poproś ochotników o  przeczytanie zdań pasujących do 
kolejnych rysunków, a pozostałych uczniów o sprawdze
nie zadania.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Usiądźcie w  kręgu. Zaproś czterech ochotników do środka 
koła. Wydawaj polecenia: Run! Kick hard! Fall! Score a  goal! 
i wskazuj uczniów, którzy mają je przedstawić za pomocą ge
stów. Potem zapraszaj następne czwórki do środka koła i po
proś chętnych uczniów o przejęcie twojej roli.

	 4  Read and say. Write.
•	 Poproś ochotnika o  przeczytanie zdania Chatty. Zapytaj: 

What’s her favourite sport?. 
•	 Poproś uczniów o  ułożenie rozsypanych słów i  zwrotów 

w ramkach tak, aby powstały poprawne zdania. Zapisz po
prawne wersje zdań na tablicy.

•	 Przeprowadź z uczniami pisanie z pamięci ułożonych zdań. 
Poproś o przeczytanie pierwszego zdania, wskazanie miejsc 
trudnych do pisania oraz przeczytanie litera po literze trud
niejszych wyrazów. Wymaż pierwsze zdanie z  tablicy, po
proś o jego powtórzenie z pamięci i zapisanie w zeszytach. 
Postępuj w ten sam sposób z kolejnymi zdaniami. Dłuższe 
zdania powtórzcie kilka razy zbiorowo i indywidualnie, aby 
dzieci dobrze je zapamiętały. Podkreśl, że uczniowie nie 
mogą przepisywać zdań, kiedy są jeszcze na tablicy, że ćwi
czycie, jak zapisać zdania z pamięci, co jest o wiele trudniejsze. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś uczniów, żeby wstali i policzyli się: każdy kolejno mówi 
cyfrę/liczbę. Powtórzcie słownictwo związane ze spędzaniem 
czasu wolnego. Następnie poproś osoby „nieparzyste” o  za
dawanie pytań, a  osoby „parzyste” o  udzielanie odpowiedzi. 
Uczeń, który rozpoczyna, zwraca się do wybranej osoby, za
dając pytanie o jedną z czynności, np.: Do you listen to music, 
Ania?. Osoba zapytana odpowiada: Yes, I  do. lub No, I  don’t., 
a potem zadaje pytanie następnej osobie. Uczniowie zawsze 
wymieniają imię osoby, do której się zwracają.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 102. Powiedz, aby uczniowie od
czytali słowa i dopasowali do nich ilustracje.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 108. w sekcji More Fun. Poproś, 
aby uczniowie połączyli kropki i dokończyli rysunek. Na
stępnie układają zdania z rozsypanych wyrazów i zapisują 
je na liniaturze.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Lovely! Superb! Great job!

2  Read and point.    

I can score a goal.  I can kick the ball hard.  
I sometimes fall.  I play a match at the weekend.

3  Listen, point and sing.  2/34    

4  Read and say. Write.    

can / I / the ball. / kick / hard

I / football. / play / sometimes

fall. / don’t / I

sometimes / score a goal. / I

My favourite sport 
is football.

Unit 7

2. Uczniowie odczytują zdania i wskazują właściwe ilustracje – jeden rysunek nie pasuje do żadnego zdania. 
3.  Uczniowie słuchają piosenki, wskazują na zdjęcia i mówią, której czynności z tekstu brakuje na zdjęciach. Następnie 

wspólnie śpiewają piosenkę.
4. Uczniowie tworzą z rozrzuconych wyrażeń zdania i głośno je czytają. Następnie zapisują je w zeszytach.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nazwy sportów zimowych,
•	 potrafi przeczytać zdania z dialogu,
•	 czyta nazwy sportów zimowych i wskazuje na obrazku dzieci, 

które je wykonują, 
•	 wskazuje odpowiednie sformułowania w czasie słuchania pio

senki,
•	 śpiewa piosenkę o sportach zimowych,
•	 prowadzi dialog z koleżanką lub kolegą.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poznaje ulubione sporty dzieci w Kanadzie,
•	 umie grać w Miming Game.

Słownictwo czynne
Winter, ride a sledge, ice hockey, skiing, ice skating. I  like winter! 
Robert likes winter! Winter is fun! There is snow/sun. I  have fun! 
She/he has fun! What’s your favourite sport? Is it skiing/ice 
skating? Yes, it is. No, it isn’t. 

Słownictwo bierne
Now look at winter sports. What sports can you see in the pictures? 
What are their names? Where are they from? What are their favourite  
sports? Do they love winter? Read the words in a  blue/red/yellow 
circle.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 84, 85), zeszyt ćwiczeń (s. 104, 105, 109), płyta CD, 
karty obrazkowe i  wyrazowe: winter, ride a  sledge, ice hockey, 
skiing, ice skating, mapa świata.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powtórzcie piosenkę o  futbolu z  lekcji poprzedniej wraz 

z ilustracją ruchową (nagranie 2/34).
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają sporty zimowe.

Dictionary

Unit 7, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
winter, ride a sledge, ice hockey, skiing, ice skating

2/35

 

•	 Zapytaj uczniów, jakie sporty zimowe lubią. Pokaż kartę ob
razkową przedstawiającą zimę, wypowiadając słowo winter 
i poproś o jego powtórzenie. Teraz powiedz: Now look at winter 
sports., pokazuj karty obrazkowe przedstawiające sporty zimo
we, nazywaj je i proś o powtarzanie.

•	 Wymieniaj nowe słowa w przypadkowej kolejności i poproś 
uczniów o wskazywanie właściwych ilustracji w podręczniku.

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów o dokładne powtarzanie 
słów.

•	 Pokazuj karty wyrazowe ze słowami z  nagrania i  poproś 
o ich odczytanie.

1 Listen and read.

Unit 7, Lesson 3. 1 Listen and read.
– Hello, what’s your name? 
– I’m Amy. 
– Where are you from, Amy? 
– I’m from Canada. 
– Do you like winter? 
– Yes, I do. I like winter because skiing is my favourite sport.

2/36

My brother Robert plays ice hockey at school. He likes winter 
too.
 
This is my friend Pam. Pam loves ice skating. 
– Do you sometimes ride a sledge? 
– Yes, I do. I ride a sledge with my friends at the weekend. We 
love snow! We love winter!

 

•	 Zapytaj uczniów, jakie sporty widzą na zdjęciach: What 
sports can you see in the pictures?. Następnie poproś chętne 
osoby o  samodzielne nazywanie sportów i  wskazywanie 
ich na zdjęciach.

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie zdjęcia.

•	 Odtwórz nagranie ponownie i poproś uczniów, aby zapa
miętali imiona dzieci, które występują w nagraniu.

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść dialogu, zadając 
pytania: What are the their names? (wskaż dzieci na zdjęciu) 
Where are they from? What are their favourite sports? Do they 
love winter?.

•	 Zapytaj uczniów, czy wiedzą coś o Kanadzie. Pokaż to pań
stwo na mapie świata. Powiedz dzieciom, że Kanada to drugie 
co do wielkości państwo na świecie. Wyjaśnij, że w północnej 
części Kanady panuje bardzo surowy klimat, zimy są długie, 
mroźne i śnieżne, dlatego sporty zimowe są w Kanadzie bar
dzo popularne. 

•	 Odczytuj zdania w przypadkowej kolejności i proś o wska
zywanie właściwych ilustracji.

1  Listen and read.  2/36   

winter ride a sledge ice hockey skiing ice skating

Pam loves 
ice skating.

My brother Robert plays 
ice hockey at school.

I like winter because skiing 
is my favourite sport.

I ride a sledge 
with my friends 
at the weekend.

2/35

1. Uczniowie słuchają nagrania i patrzą na zdjęcia. Następnie głośno czytają zdania w dymkach. 
84
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Lesson 3

•	 Odczytuj zdania, dzieląc trzy dłuższe zdania na części i po
proś o ich powtarzanie.

•	 Wymieniaj nazwy sportów i poproś uczniów, aby odczyty
wali zdania, w których jest o nich mowa.

•	 Zapraszaj po czworo uczniów do czytania zdań na kolej
nych zdjęciach; każdy uczeń czyta zdanie w jednej ramce.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 105. Powiedz, aby uczniowie 
przyjrzeli się ilustracjom, przeczytali zdania w  dymkach 
i  wpisali odpowiednie numery wypowiedzi w  pustych 
dymkach. Poproś dzieci o odczytanie dialogów w parach.

2 Read and point. Say.
•	 Poproś, aby uczniowie odczytali słowa w ramce i wskazali 

odpowiednie elementy obrazka. Zapytaj, którego sportu 
nie ma na obrazku. 

•	 Powiedz, aby dzieci zakryły ramkę ze słowami zeszytem, 
a potem wskazywały różne elementy ilustracji i nazywały je.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 104. Powiedz, aby uczniowie 
uzupełnili zdania słowami z ramki, a następnie przeczytali 
je głośno.

3 Read, listen and point. Sing.

Unit 7, Lesson 3. 3 Read, listen and point. Sing.
I like winter! Winter is fun!
There is snow, there is sun.
I ride a sledge! I have fun!
Sledges and snow, sledges and sun!

2/37

I like winter! Winter is fun!
There is snow, there is sun.
I ride a sledge! I have fun!
Sledges and snow, sledges and sun!

Robert likes winter! Winter is fun!
There is snow, there is sun.
Robert plays hockey! He has fun!
Hockey and snow, hockey and sun!

Amy likes winter! Winter is fun!
There is snow, there is sun.
Amy likes skiing! She has fun!
Skiing and snow, skiing and sun!

Pam likes winter! Winter is fun!
There is snow, there is sun.
Pam likes ice skating! She has fun!
Skating and snow, skating and sun!

 
•	 Narysuj na tablicy gwiazdki śniegu i słońce. Poproś uczniów 

o  nazwanie tych obrazków. W  razie potrzeby przypomnij 
słowa: snow i sun.

•	 Poproś uczniów o przeczytanie słów na diagramie: Read the 
words in a blue/red/yellow circle.

•	 Włącz nagranie, poproś o  uważne wysłuchanie piosenki 
i wskazanie tych sformułowań, które występują w piosence.

•	 Przypnij do tablicy karty obrazkowe przedstawiające sporty 
zimowe w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w piosen
ce. Powtórz z dziećmi wszystkie zwrotki piosenki, wskazując 
odpowiednie karty obrazkowe. 

•	 Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę. Potem dla urozmaicenia 
możecie śpiewać zwrotki na zmianę, raz głośno, raz cicho. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 109 w sekcji More Fun. Powiedz, 
aby uczniowie zaznaczyli w tabeli, jakie sporty lubią, a ja
kich nie lubią. Poproś o mówienie zdań o  tych sportach 
w parach.

4 Play the ‘Miming Game’.
Zorganizuj pracę uczniów w  parach. Poproś o  przeczytanie 
pytania w dymku i powtórz je z dziećmi. Powiedz, aby jeden 
uczeń w parze zadał to pytanie koleżance lub koledze, jednak 
ta lub ten nie udzielają na nie odpowiedzi, tylko pokazują ulu
biony sport za pomocą gestów. Pierwsza osoba w parze pró
buje odgadnąć nazwę sportu, pytając: Is it skiing?, druga oso
ba odpowiada: Yes, it is. lub No, it isn’t. Powiedz, aby uczniowie 
zmieniali się w parach rolami. Monitoruj pracę uczniów, zwróć 
uwagę, aby uczniowie nie przeszkadzali sobie nawzajem i nie 
byli nadmiernie ruchliwi, aby pokazywali tylko gesty, które na
prowadzą koleżankę lub kolegę na odgadnięcie zagadki. 
Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 104. Powiedz, aby uczniowie 
popatrzyli na obrazek i wpisali właściwe liczby w okienka 
obok wyrazów.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 4., s. 109 z sekcji More 
Fun w zeszycie ćwiczeń. Powiedz, aby uczniowie zakre
ślili w diagramie podane słowa, a pozostałe litery wpisali 
w okienka. Następnie odczytują pytanie i udzielają na nie 
odpowiedzi.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Beautiful! Well! I’m proud of you!

3  Read, listen and point. Sing.   2/37    

2  Read and point. Say.    

riding a sledge

ice hockey

skiing

ice skating

volleyball

What’s your favourite sport?

4  Play the ‘Miming Game’.  

winterhot cold

snow

sun

ice hockey
volleyball

rid
e a 

sl
ed

ge

skiing

football

ic
e 

sk

at
ing

Unit 7

2.  Uczniowie czytają wyrazy i odszukują na rysunku odpowiednie sporty. Następnie mówią, którego sportu nie ma 
na rysunku.

3.  Uczniowie czytają wyrażenia, słuchają piosenki i wskazują te sformułowania, które występują w tekście. Następnie 
wspólnie śpiewają piosenkę.

4. Uczniowie grają w parach: jedna osoba pokazuje swój ulubiony sport, a druga odgaduje, o co chodzi.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna słownictwo związane z różnymi dyscyplinami sportu,
•	 wskazuje obrazki zgodnie z nagraniem,
•	 formułuje zdania o upodobaniach sportowych innych osób,
•	 umie przeczytać tekst z obrazkami,
•	 czyta słowa i zwroty związane ze sportem i wskazuje odpo

wiednie zdjęcia.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi grać w Bingo,
•	 sprawdza swoje umiejętności.

Słownictwo czynne
Tennis, basketball, ice hockey, horse-riding, volleyball, ice 
skating, skiing, swimming, football. He doesn’t like ... . She likes ... .  
He loves ... .

Słownictwo bierne
You’re the best class commentator. Congratulations! Maria has got 
the ball. She runs very fast. She kicks the ball. She scores a goal! Kick 
hard, match, fall, ride a sledge, sometimes, favourite sport.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 86, 87), zeszyt ćwiczeń (s. 106, 107), płyta CD, karty 
obrazkowe ze słownictwem z rozdziału siódmego, mikrofon wy
cięty z kartonu, małe karteczki do gry w Bingo.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Rysuj na tablicy sprzęty potrzebne do uprawiania różnych 

dyscyplin sportu, np. rakietę do tenisa, piłkę futbolową, łyż
wy i poproś uczniów o odgadywanie tych dyscyplin. Potem 
poproś chętnych uczniów o wskazywanie rysunków i nazy
wanie sportów. Jeśli uczeń poda poprawną nazwę, ściera 
rysunek z tablicy.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji powtórzą wiadomości z roz
działu siódmego i sprawdzą, co już potrafią.

1 Listen and point.

Unit 7, Review. 1 Listen and point.
And Maria has got the ball. She runs very fast.  
She kicks the ball and yes ... she scores a goal! Goaaaalll! 
Goaaaall! What a great match!!!

2/38

  

•	 Włącz nagranie, poproś o jego wysłuchanie i wskazywanie 
odpowiednich obrazków.

•	 Mów w  przypadkowej kolejności zdania związane z  po
szczególnymi obrazkami i poproś o wskazywanie obrazków.

•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj po każdym zdaniu 
i proś o ich powtarzanie z naśladowaniem głosu sprawoz
dawcy sportowego.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Przeprowadź konkurs na najlepszy komentarz sportowy. Za
chęć uczniów do komentowania wyobrażonego meczu lub 
innego wydarzenia sportowego. Możesz przygotować dla 
występujących mikrofon wycięty z  kartonu. Po prezentacji 
chętnych komentatorów przeprowadź w  klasie głosowanie 
na najlepszego komentatora. Pogratuluj zwycięzcy: You’re the 
best class commentator. Congratulations!

2 Look and say.
•	 Poproś uczniów o nazwanie sportów na zdjęciach.
•	 Powiedz, aby uczniowie przyjrzeli się dzieciom w  kółecz

kach i powiedzieli, co one sądzą o oglądanych przez siebie 
sportach. Uczniowie formułują następujące zdania: She likes  
tennis. He doesn’t like basketball. He loves ice hockey.  
He doesn’t like horse-riding. She loves volleyball. She doesn’t 
like ice skating. 

3 Read and say.
•	 Czytaj kolejne zdania, chrząknij przed każdym obrazkiem 

i poproś, aby uczniowie podali odpowiednią nazwę sportu. 
•	 Poproś chętnych uczniów, aby przeczytali zdania, zastępu

jąc zdjęcia odpowiednimi słowami. Przydzielaj kolejnym 
uczniom po jednym zdaniu.

•	 Powiedz, aby uczniowie naradzili się w parach i spróbowali 
zmienić nazwy sportów przynajmniej w  trzech miejscach 
tak, aby zdania były nadal poprawne. Poproś chętne pary 
o zaprezentowanie swoich pomysłów. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 106. Powiedz, aby uczniowie 
uzupełnili nazwy sportów brakującymi samogłoskami 
i połączyli wyrazy ze zdjęciami.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Powiedz, że w  czasie zabawy będziecie odgadywać nazwy 
sportów z tego rozdziału. Podziel klasę na dwie drużyny. Za
proś po jednym przedstawicielu z każdej drużyny na środek, 

1  Listen and point.  2/38    

2  Look and say.   

3  Read and say.   

I like sports. I can play  and . I like  and .  

My brother plays  at the weekend. In winter he plays .  

I like . We sometimes go . We like winter!

7Review 7

1. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują ilustracje w takiej kolejności, w jakiej jest o nich mowa w nagraniu. 
2. Uczniowie oglądają rysunki i mówią, co na temat różnych sportów myślą dzieci, np.: She loves voleyball.
3. Uczniowie czytają tekst, jednocześnie zastępując zdjęcia odpowiednimi słowami. 
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Review & I can! 

ustaw ich twarzą do klasy. Nad głowami przedstawicieli dru
żyn pokaż kartę obrazkową. Uczniowie w  ławkach pokazują 
gestem, co jest na karcie. Punkt zdobywa ta drużyna, której 
przedstawiciel jako pierwszy poda właściwą nazwę sportu. Po 
odgadnięciu obrazka zaproś na środek innych przedstawicieli 
drużyn. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie więcej punktów. 

I can! 
Powiedz, że uczniowie sprawdzą teraz, czy pamiętają wszyst
kie słowa i zwroty z całego rozdziału oraz zagrają w Bingo. 

1 Read, point and say.
•	 Powiedz, aby chętni uczniowie czytali głośno słowa i zwroty 

z ramki, a wszyscy wskazywali odpowiednie zdjęcia. Zapy
taj uczniów, jakiej fotografii brakuje (favourite sport).

•	 Poproś, aby każdy uczeń zrobił powyższe ćwiczenie indywi
dualnie, czytając po cichu słowa z ramki i wskazując odpo
wiednie zdjęcia. 

2 Play Bingo.
•	 Przygotuj pocięte karteczki takiej wielkości, żeby mniej 

więcej zakrywały pola gry. Daj każdemu dziecku sześć kar
teczek. 

•	 Powiedz, żeby każdy uczeń wybrał sobie jedną z czterech 
plansz. Czytaj różne słowa i zwroty, a dzieci kładą karteczki 
na tych polach, których nazwy wymieniasz. Osoba, która za
kryje wszystkie pola, woła bingo. Kontynuuj grę, wymienia
jąc wszystkie możliwe słowa i zwroty, aby każdy uczeń miał 
szansę zasłonić wszystkie pola i powiedzieć bingo. Powiedz, 

że w tej grze każdy może wygrać. Przegrywa tylko ten, kto 
się zagapi i w odpowiednim momencie nie położy karteczki 
na wymienionym polu. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 106. Powiedz, aby uczniowie 
przyjrzeli się uważnie zdjęciom i uzupełnili pytania odpo
wiednimi słowami, a potem dopasowali do nich odpowie
dzi w dymkach.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, s. 107, Active Dictionary. Powiedz, aby 
uczniowie połączyli zdjęcia z  odpowiednimi podpisami, 
a następnie przykleili odpowiednie naklejki. Poproś o po
wtórzenie wszystkich słów i zwrotów. Na następnej lekcji 
sprawdź poprawność wymowy.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Cool! Brilliant! Pretty good!

basketball football volleyball horse-riding kick hard 
score a goal match tennis sometimes winter skiing  

ride a sledge ice hockey ice skating fall favourite sport

7 I can

1  Read, point and say.    

2  Play bingo. 

1.  Uczniowie głośno czytają słownictwo z ramki i wskazują odpowiednie zdjęcia. Na koniec mówią, której fotografii 
brakuje.

2.  Uczniowie grają w bingo. Wybierają sobie jedną z plansz. Nauczyciel głośno czyta różne słowa, a gracze zasłaniają 
pola, jeśli dany wyraz występuje na ich planszy. Osoba, która zakryje wszystkie pola, woła „bingo”.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nazwy ciekawych dyscyplin sportu,
•	 czyta zdania związane ze zdjęciami,
•	 potrafi dopasować zdjęcia do nazw dyscyplin sportu,
•	 umie rozwiązać zagadki o różnych sportach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 wie, na czym polegają: skoki przez przeszkody, narciarstwo 

wodne, karate, wyścigi psich zaprzęgów,
•	 umie narysować ulubioną dyscyplinę sportu,
•	 umie pracować w grupie lub w parze,
•	 wykonuje plakat o ulubionej dyscyplinie sportu.

Słownictwo czynne
Show jumping, water-skiing, karate, dog sledding. Show jumping 
is popular in Poland. My favourite sport is horse-riding. I  like 
jumping and kicking. I love football. I play football at the weekend. 
It’s my favourite sport. 

Słownictwo bierne
What’s number 1? What sports can you see in the pictures? What do 
you know about show jumping?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 88, 89), zeszyt ćwiczeń (s. 110, 111 ), karty obraz
kowe z  rozdziału siódmego, białe kartki z  bloku, duże arkusze 
papieru (A2 lub A1), kolorowe kartki z  bloku, ilustracje przed
stawiające ulubione dyscypliny sportu wycięte z czasopism lub 
wykonane samodzielnie, farby, kredki, flamastry, nożyczki, klej.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Przygotuj karty obrazkowe z  rozdziału siódmego, wybierz 

głównie te karty, których nazywanie sprawiało uczniom 
trudność. Przypinaj do tablicy karty jedna pod drugą i po
proś o ich nazywanie. Ponumeruj karty, a następnie odwra
caj je na drugą stronę w przypadkowej kolejności i ponow
nie poproś o nazywanie kart. Teraz pytaj uczniów o nazwy 
odwróconych kart: What’s number 5?, itd.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają ciekawe dyscypliny 
sportu i wykonają plakat na temat ulubionych sportów.

•	 Zapytaj uczniów, czy potrafią nazwać dyscypliny sportu przed
stawione na zdjęciach: What sports can you see in the pictures? 
Nazwij wszystkie dyscypliny sportu i  poproś o  powtarzanie 
nazw. Potem wymieniaj nazwy w  przypadkowej kolejności 
i poproś uczniów o wskazywanie odpowiednich ilustracji.

•	 Odczytuj podpisy do poszczególnych zdjęć i proś o powta
rzanie. Upewnij się, że uczniowie zrozumieli ich treść. Po
proś chętnych uczniów o samodzielne odczytanie zdań.

•	 Zapytaj, co dzieci wiedzą o dyscyplinach sportu przedsta
wionych na ilustracjach, np.: What do you know about show 
jumping?, itd. Jeśli trzeba, wyjaśnij, na czym one polegają.

Show jumping to sport, w którym jeźdźcy na koniach skaczą przez przeszko
dy, starając się ich nie strącić.

Water-skiing to narciarstwo wodne. Narciarze jeżdżą na jednej lub dwóch 
nartach po wodzie, trzymając się liny, którą ciągnie motorówka. 

Karate to sztuka samoobrony, w której dwaj zawodnicy walczą ze sobą, uży
wając rąk i nóg. Uczą się również zdecydowania i opanowania emocji. 

Dog sledding to wyścigi psich zaprzęgów na śniegu. Wygrywa najszybszy 
zaprzęg.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 111. Powiedz, aby uczniowie po
dążali za liniami i sprawdzili, w jakim kraju jest popularny 
każdy ze sportów. Potem formułują zdania według poda
nego wzoru: Show jumping is popular in Poland.

1 Read and point.
•	 Poproś uczniów o odczytanie nazw sportów i wskazanie odpo

wiednich zdjęć.
•	 Powiedz, aby dzieci zakryły dłonią ramkę z nazwami sportów 

i spróbowały same nazwać poszczególne dyscypliny sportu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 110. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali po cichu zagadki i wpisali odpowiednie nazwy 
sportów. Potem poproś ochotników o głośne przeczyta
nie zagadek i podanie odpowiedzi. Uczniowie sprawdzają 
zadanie i w razie potrzeby uzupełniają odpowiedzi.

2 Draw and say.
•	 Rozdaj dzieciom kartki wielkości połowy kartki z bloku i po

proś o narysowanie ulubionych dyscyplin sportu. Powiedz, 
że uczniowie mają na to zadanie tylko osiem minut i poproś 
o wykonanie bardzo prostych rysunków kredkami świeco
wymi.

•	 Posadź uczniów w  kręgu, poproś o  zaprezentowanie ry
sunków i wygłaszanie zdań na temat ulubionych dyscyplin 
sportu, np.: I like karate. I like jumping and kicking.

1  Read and point.    

Show jumping 
is fun to watch.

Water-skiing is fun.  
It’s a great sport. 

2  Draw and say.    

show jumping

karate

water-skiing

dog sledding

Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie odczytują nazwy sportów i wskazują właściwe zdjęcia.
2.  Uczniowie rysują swoje ulubione dyscypliny sportu i opowiadają o nich, np.: I like karate.  

I like jumping and kicking.
88
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Wonderful world

Class Project (jako jedno z ćwiczeń podczas lekcji)
•	 Poproś uczniów, aby dobrali się parami. Daj każdej parze 

kartkę z bloku; daj do wyboru różne kolory kartek. Powiedz, 
aby uczniowie przykleili ilustracje, zdjęcia lub przygotowane 
w domu rysunki ulubionych dyscyplin sportu. Poproś, aby 
dzieci ozdobiły brzegi kartki szlaczkami, w  których będzie 
sprzęt, jakiego się używa w danym sporcie lub element stro
ju, np. narty, toczek jeźdźca, rakieta tenisowa, itp. Najlepiej 
niech to będą uproszczone, konturowe rysunki wykonane 
flamastrami. Jeden uczeń wykonuje szlaczek po lewej stro
nie kartki, a drugi po prawej. Jeśli jakaś para pracuje szybciej, 
może zrobić u góry szlaczek, w którym będą się przeplatały 
elementy zwięzane z obydwoma wybranymi sportami. 

•	 Na dole kartki poproś o napisanie zdań: My favourite sport 
is horse-riding. My favourite sport is swimming. Pod zdaniem 
każdy uczeń pisze swoje imię. Zróbcie wystawkę wykona
nych prac.

Class Project. Ulubione sporty (jako odrębna jednostka lek
cyjna)
•	 Poproś wszystkich uczniów, aby podali nazwy sportów, na 

temat których przygotowali ilustracje lub zdjęcia. Następ
nie podziel klasę na kilka grup, dobierając podobne dyscy
pliny sportu. Każda grupa wykonuje plakat przedstawiający 
ulubioną dyscyplinę lub kilka dyscyplin podobnych pod ja
kimś względem. Na arkuszu papieru uczniowie przyklejają 
ilustracje wycięte z czasopism lub wykonane samodzielnie 
i podpisują je. W zależności od wybranej dyscypliny warto 

dobrać arkusz w odpowiednim kolorze lub pomalować go, 
np. na zielono, aby przypominał boisko piłkarskie, albo na 
pomarańczowo – jak kort tenisowy. Poproś uczniów o do
rysowanie sprzętu, akcesoriów lub specjalnych elementów 
stroju związanych z poszczególnymi sportami oraz o podpi
sanie tych przedmiotów. W razie problemów podpowiedz 
angielskie nazwy i zapisz je na tablicy. 

•	 Pomóż każdej grupie sformułować i  napisać krótki tekst 
(3–4 zdania) na temat wybranej dyscypliny sportu. Nie za
pomnijcie o  zatytułowaniu każdego plakatu. Poproś po
szczególne grupy o  zaprezentowanie plakatów na forum 
klasy i odczytanie napisanych zdań. Zorganizujcie wystawę 
plakatów.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 110. Poproś uczniów o ułożenie 
z liter nazw sportu i wpisanie ich w kratki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 111. Powiedz, aby uczniowie 
zapisali nazwy sportów, do których są potrzebne sprzęty 
widoczne w okręgu.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Perfet! Very nice! Terrific! 

Dog sledding is popular  
in Alaska, in the USA. 

Lots of children  
do karate.  

Can you do it?

Class Project

Ulubione sporty
Zaprezentujcie 
na plakatach swoje 
ulubione dyscypliny 
sportowe. Opiszcie 
je po angielsku. 
Który sport jest 
najpopularniejszy  
w waszej klasie?

Unit 7

Uczniowie przygotowują zdjęcia i ilustracje przedstawiające ulubione dyscypliny sportu i w grupach przygotowują 
plakaty. Z pomocą nauczyciela piszą krótkie teksty oraz podpisują obrazki. 89

Notatki:



Unit 7  Sports
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nowe słowa: player, goal keeper, net,
•	 rozumie treść filmu, 
•	 koloruje ilustracje przedstawiające dyscypliny sportu, które 

pojawiły się w filmie,
•	 zaznacza w  zdaniach sporty, o  których mówią bohaterowie 

filmu,
•	 umie wymienić dziedziny sportu, o których była mowa w filmie.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 uważnie ogląda film,
•	 starannie koloruje rysunki.

Słownictwo czynne
Player, goal keeper, net. What’s your favourite sport? Guess! I like 
tennis. I don’t like skiing. We like football.

Słownictwo bierne
What can you see in the pictures? What is the player/goal keeper 
wearing? What is the girl/boy wearing? How many sports have we 
got?

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 112, 113), płyta DVD.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Poproś uczniów, aby wymienili nazwy dyscyplin sporto

wych, które były najbardziej popularne w  klasie podczas 
realizacji projektu: Ulubione sporty.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji obejrzą film opowiadający 
o różnych dyscyplinach sportu.

1 Obejrzyj film. O których dyscyplinach jest w nim mowa? 
Pokoloruj właściwe rysunki.

Jess:  Mummy, do you like sport?
Mum:  Yes, I do. I love sport.
Jess:  What’s your favourite sport?
Mum:  Guess!
Jess & Tom: Tennis!
Mum:  Yes! Tom, do you like tennis?
Tom:  No, I don’t like tennis at all!
Jess:  Oh, what’s your favourite sport?
Tom:  Guess!
Jess & Mum: Skiing!
Tom:   Yes! I love skiing! We sometimes ski in the winter. 

It’s fun because it’s fast! Jess, do you like skiing?
Jess:  No, I don’t like skiing at all! I fall a lot!
Mum:  You’re funny! What’s your favourite sport?
Jess:  Guess!
Tom & Mum:  Volleyball!
Jess:   Yes! I play volleyball at school every day. I’m 

good! I like football too!
Mum:  Let’s listen to the football match on the radio!
Jess:  No! Let’s watch the match on TV!
Mum:   Look! The player has got the ball. He runs very 

fast. He kicks the ball ... the goal keeper stops it 
... no ... it’s in the net! He scores a goal!

All:  Goooooaaaal!
Tom:  Hurray! We win! What a great match!
Jess:  I like watching football, but I love playing football!
All:  Let’s go! Let’s play football!

•	 Zapytaj uczniów, co widzą na zdjęciach: What can you see in 
the pictures? What is the player/goal keeper wearing? What is 
the girl/boy wearing?.

•	 Odczytuj podpisy do zdjęć i poproś uczniów o powtarzanie.
•	 Włącz film i poproś o jego uważne obejrzenie.
•	 Powiedz, aby uczniowie pokolorowali rysunki przedstawia

jące dyscypliny sportu, które zostały wymienione w filmie. 
Poproś ochotników o  nazwanie pokolorowanych rysun
ków, a wszystkich uczniów o sprawdzenie zadania. 

•	 Teraz poproś, aby uczniowie nazwali te dyscypliny, które nie 
pojawiły się w filmie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaproś chętnego ucznia do odegrania scenki podobnej do 
przedstawionych w  filmie. Ochotnik wychodzi na środek, 
a  cała klasa zadaje mu pytanie: What’s your favourite sport?. 
Uczeń mówi: Guess! i naśladuje ruchem swój ulubiony sport. 
Osoba, która jako pierwsza odgadnie jego nazwę, zajmuje 
miejsce na środku i przedstawia swój ulubiony sport.

2 Obejrzyj film i otocz pętlą właściwe słowa zgodnie 
z treścią filmu.

•	 Poproś uczniów o przeczytanie zdań. Następnie włącz po
nownie film i poproś uczniów, aby w każdym zdaniu otoczyli 
pętlą nazwę właściwej dyscypliny sportu.

•	 Poproś chętnych uczniów o  odczytanie uzupełnionych 
zdań, a całą klasę o sprawdzenie zadania. 

112

player

goalkeeper
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DVD Club

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Wypowiadaj zdania z ćwiczenia drugiego w przypadkowej ko
lejności, np.: I like tennis. I don’t like skiing. We like football. i poproś, 
aby uczniowie podawali imiona osób, które mówiły te zdania 
w filmie. Potem twoją rolę mogą przejąć chętni uczniowie.

3 Wymień wszystkie dziedziny sportu, o  których jest 
mowa w filmie. 

•	 Powiedz, aby uczniowie wymienili wszystkie dziedziny 
sportów, które pojawiły się w  filmie. Zapisz odpowiednie 
nazwy na tablicy. 

•	 Poproś o policzenie dyscyplin sportu: How many sports have 
we got?

•	 Zmaż wszystkie nazwy z tablicy i poproś ochotników o po
danie wszystkich dyscyplin sportu z filmu. 

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Very well ! Good job! Excellent!

3   Wymień wszystkie dziedziny sportu, o których 
jest mowa w filmie.   

1. Uczniowie oglądają film, a następnie kolorują rysunki przedstawiające dyscypliny sportu, o których jest mowa 
w filmie.

2. Uczniowie ponownie oglądają film i otaczają pętlą właściwe słowa zgodnie z treścią filmu.
3. Uczniowie wymieniają dziedziny sportu, o których jest mowa w filmie.

113

2   Obejrzyj film i otocz pętlą właściwe słowa  
zgodnie z treścią filmu.    

 I like  tennis / swimming .

 I don’t like  tennis / football .

           I like  skiing / ice hockey . 

 I don’t like  ice skating / skiing .

           I like  volleyball / basketball . 

 We like  volleyball / football .

net

1   Obejrzyj film. O których dyscyplinach jest w nim 
mowa? Pokoloruj właściwe rysunki.    

Notatki:



Unit 8  How are you?
Cele językowe
Uczeń:
•	 nazywa kolory, części ciała i inne obiekty na zdjęciu,
•	 rozpoznaje w nagraniu zdania prawdziwe i fałszywe,
•	 powtarza zdania prawdziwe za nagraniem,
•	 wymienia słowa z poznanych dotychczas kategorii tematycznych,
•	 rysuje obrazek zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 potrafi się bawić w Simon says,
•	 zdobywa wiedzę o wyglądzie i trybie życia koali.

Słownictwo czynne
Słownictwo z  kategorii: clothes, sport, family, house, animals, 
free time. Colours. Tummy, head, legs, arms, ears, eyes, mouth, 
Happy, sad.

Słownictwo bierne
What animal can you see in the photo? What colour is it? Is it nice? 
Is koala bear OK? How is it? What’s the problem with koala? What 
else can you see in the photo? What parts of the body can you see? 
What colours can you see? Who is the person in the picture? Draw 
a tummy. Draw two arms. Draw small eyes. Draw big ears.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 90, 91), zeszyt ćwiczeń (s. 114, 115), płyta CD, kar
ty obraz kowe z trzech dowolnych kategorii poznanych w ciągu 
roku (po pięć sztuk), kartki do rysowania dla każdej pary uczniów, 
ilustracja koali, który je liście eukaliptusa, mapa świata.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Umieść na tablicy po pięć kart obrazkowych z  trzech ka

tegorii, np.: clothes, animals, house. Wskazuj karty i poproś 
o  ich nazywanie. Następnie powiedz, aby uczniowie po
dzielili karty na trzy grupy i nazwali każdą z grup.

•	 Poproś chętnych uczniów, aby przeczytali, o czym będzie
cie się uczyć w rozdziale ósmym.

1 Look and say.
•	 Skup uwagę uczniów na zdjęciu i zapytaj: What animal can 

you see in the photo? What colour is it? Is it nice? Is koala bear 
OK? Is it happy? How is it? What’s the problem with koala? 

•	 Porozmawiaj z uczniami o ciekawych faktach z życia koali. 
W razie potrzeby uzupełnij wiedzę uczniów. Możesz skorzy
stać z poniższych informacji. 

Koala żyje w  lasach eukaliptusowych wschodniej Australii (wskaż odpo
wiednie miejsce na mapie świata). Prowadzi nadrzewny tryb życia. Schodzi 
na ziemię tylko po to, żeby wejść na inne drzewo. Żywi się liśćmi eukaliptusa 
i zjada ich w ciągu doby około kilograma. Mimo, że liście są bardzo twarde 
i trujące, koala trawi je bez problemu, bo jego układ pokarmowy jest specjal
nie przystosowany do trawienia tego pokarmu. Koale prowadzą nocny tryb 
życia, a w dzień śpią; potrafią przespać nawet osiemnaście godzin dziennie. 
Koalę często nazywamy misiem z uwagi na jego podobieństwo do niedźwie
dzia, jednak nie należy on do rodziny niedźwiedzi, tylko do rodziny torbaczy, 
co oznacza, że malutkie koale przez pół roku dorastają bezpiecznie w torbie 
mamy. Dorosły koala ma około osiemdziesięciu centymetrów długości i waży 
około piętnastu kilogramów.

•	 Teraz zapytaj uczniów o  inne elementy zdjęcia: What else 
can you see in the photo? What parts of the body can you see? 
What colours can you see? Who is the person in the picture? 
Powiedz dzieciom, że weterynarz to po angielsku vet. Po
proś o powtórzenie tego słowa. Możesz wyjaśnić uczniom, 
że na zdjęciu jest Vicky Toomey, pielęgniarka w australijskim 
szpitalu dla zwierząt, a koala ma na imię Harley i miał dużo 
szczęścia, że przeżył uderzenie przez samochód.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 115. Poproś uczniów, aby po
słuchali nagrania i zakreślili zdania, które usłyszą. Poproś 
o przeczytanie zaznaczonych zdań.

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Powtórz z uczniami nazwy części ciała w czasie zabawy Simon 
says. Wymieniaj polecenia typu: Touch your tummy. Touch your 
ears. Uczniowie wykonują tylko te polecenia, które zostały po
przedzone słowami: Simon says ... . Kto się pomyli, odpada z gry. 
Po kilku przykładach, twoją rolę przejmują chętni uczniowie.

2 Listen and say.

Unit 8, Opener. 2 Listen and say.
1. The koala is happy.
2. The koala is sad.
3. The koala has got a white head.
4. The koala has got grey ears.
5. The koala has got a pink nose.

2/39

 
•	 Odtwórz nagranie i poproś uczniów, żeby wstali, jeśli usły

szą prawdziwe zdanie, zgodnie ze zdjęciem.
•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zdaniu 

i poproś o poprawienie zdań fałszywych. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 115. Powiedz, aby uczniowie 
popatrzyli na zdjęcie i  uzupełnili zdania odpowiednimi
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wyrazami. Odtwórz nagranie 2/39 i poproś o sprawdze
nie odpowiedzi. Poproś uczniów o przeczytanie zdań, za
pisz na tablicy słowa, którymi uczniowie uzupełnili zdania 
i poproś o sprawdzenie ich pisowni.

3 Play the game. 
•	 Powiedz, aby uczniowie pracowali w parach. Pokaż ilustrację 

całej postaci koali, najlepiej w trakcie jedzenia liści eukaliptusa. 
Daj każdej parze kartkę do rysowania. Powiedz, aby uczniowie 
na zmianę rysowali części ciała koali, które będziesz wymieniać: 
Draw a  tummy. Draw a  head. Draw two arms. Draw two legs. 
Draw small eyes. Draw big ears. Draw a big nose. Draw a mouth.

•	 Poproś, aby uczniowie pokolorowali rysunki, dorysowali pędy 
eukaliptusa (lub narysowali ramkę z liści eukaliptusa) i podpi
sali prace swoimi imionami. Zrób wystawkę prac dzieci. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Sprawdź, co uczniowie zapamiętali z lekcji o misiu koali. Po
wiedz, aby każdy chętny uczeń podawał tylko jedną informa
cję o misiu. Za każdą dobrą wypowiedź wręczaj dowolne że
tony. Podsumuj wiedzę uczniów, pogratuluj im wiedzy o koali. 

Praca	domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 114. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali słowa, i połączyli z rysunkami te, które już znają.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o  pochwałach: Fabulous! You’ve done very well!  

Great job!

107

Opener

1  Look and say.    

2  Listen and say.  2/39   

3  Play the game.   

Nauczysz się:
• pytać, jak się ktoś miewa,
• mówić, jak się czujesz,
• opowiadać o sportach letnich.

91

Notatki:



Unit 8  How are you?
Cele językowe
Uczeń:
•	 zna nowe słowa: cry, ill, afraid, better, why,
•	 rozumie treść historyjki obrazkowej,
•	 potrafi przeczytać zdania z historyjki,
•	 umie dopasować zdania do odpowiednich postaci,
•	 recytuje rymowankę o samopoczuciu,
•	 potrafi przeczytać zdania z obrazkami zamiast słów,
•	 umie zapytać koleżankę lub kolegę o samopoczucie i udzielić 

odpowiedzi na to pytanie.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie współpracować w grupie,
•	 wie, jak się zająć chorą koleżanką lub chorym kolegą.

Słownictwo czynne
Cry, ill, afraid, better why. How are you today? I’m OK. I’m fine, 
thank you. I’m not OK. I’m ill. I’m hot hot/cold. I’m better now. Don’t 
be afraid. Put on your sweater. Let’s go out and play.

Słownictwo bierne
How is Fred? How is Fred now? How is Snap? How is Snap now? How 
are Kate and Chatty? What number is it? What his/her name?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 92, 93), zeszyt ćwiczeń (s. 116, 117, 124), płyta CD, 
karty obrazkowe: cry, ill, afraid, better, why, karty wyrazowe oraz 
pełna wersja historyjki (do pobrania i wydrukowania ze strony 
dlanauczyciela.pl), kocyk, wiaderko.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Zapisuj na tablicy nazwy różnych kategorii tematycznych 

i poproś o wymienianie słów należących do nich.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji nauczą się mówić o swoim 

samopoczuciu i pytać kogoś, jak się czuje.

Dictionary

Unit 8, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
cry, ill, afraid, better, why

2/40

 

•	 Pokazuj karty obrazkowe: cry, ill, afraid, better, why, nazywaj 
je i proś o powtarzanie. Sprawdź, czy uczniowie właściwie 
zrozumieli znaczenie wszystkich słów.

•	 Pokaż karty ponownie i poproś o powtarzanie słów w for
mie echa: każde słowo po trzy razy, coraz ciszej.

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów o dokładne powtarzanie 
słów.

•	 Pokazuj karty wyrazowe ze słowami z nagrania i odczytuj je 
wspólnie z uczniami.

•	 Przypinaj do tablicy karty obrazkowe przedstawiające sło
wa z nagrania i poproś o przypięcie odpowiednich kart wy
razowych.

1 Listen and say.

Unit 8, Lesson 1. 1 Listen and say.
1  Honey: How are you?
 Fred: I’m cold.
2  Fred:  Thanks ... I’m better now.
3  Honey:  How are you? Are you ill?
 Snap:  I’m hot.
4 Snap:  Thanks ... I’m better now.
5  Honey:  Don’t be afraid!
6  Kate and Chatty:  We aren’t afraid. Why? We’re OK, Honey!

2/41

 

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie obrazki.

•	 Zadaj kilka pytań związanych z historyjką, wskazując obraz
ki, do których się odnoszą, np.: How is Fred? How is Fred now? 
How is Snap? How is Snap now? How are Kate and Chatty? 

•	 Porozmawiaj z dziećmi na temat zachowania postaci z hi
storyjki. Zapytaj, w jaki sposób można pomóc chorym kole
żankom lub kolegom.

•	 Odczytuj zdania i poproś o powtarzanie.
•	 Podziel klasę na grupy czteroosobowe i  poproś o  czyta

nie historyjki z podziałem na role. Powiedz, aby uczniowie 
pokazali samopoczucie postaci za pomocą mimiki i odpo
wiednich gestów (cold – rozcieranie zmarzniętych ramion, 
hot – ocieranie czoła ręką, better, OK – uśmiech). 

•	 Odtwórz nagranie historyjki, zatrzymuj je po każdej wypo
wiedzi i poproś o powtarzanie.

•	 Rozdaj pełną wersję historyjki czworgu chętnym dzieciom 
i poproś o przeczytanie i zainscenizowanie historyjki jak po
wyżej. Możesz dać dzieciom rekwizyty – kocyk i wiaderko, 
i poprosić o zademonstrowanie, jak Fred i Honey pomagali 
sobie nawzajem.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 116. Powiedz, aby uczniowie 
posłuchali nagrania 2/41. Poproś ochotników o czytanie 
pytań i udzielanie na nie odpowiedzi. Zapisz odpowiedzi 
na tablicy i poproś o zapisanie ich w zeszycie ćwiczeń.
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1  Listen and say.  2/41  

1

3

5 6

4

2I’m cold.

I’m hot.

How are you?

Are you ill?

I’m better now.

I’m better now.

We’re OK.

Story 
corner

ill afraidcry whybetter

1.  Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.92

Lesson

1
2/40

How are you?



2	 Read and say.
•	 Poproś uczniów o przeczytanie tekstów w dymkach i przy

porządkowanie ich do odpowiednich postaci z  historyjki. 
Poproś o podanie numeru i odpowiedniego imienia posta
ci: What number is it? What his/her name?

•	 Powiedz, aby dzieci zakryły dymki ze zdaniami i spróbowały 
powiedzieć zdania z pamięci.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 117. Poproś, aby uczniowie uło
żyli zdania z rozsypanych wyrazów i zapisali je na liniatu
rze. Poproś ochotników o  przeczytanie ułożonych zdań, 
a całą klasę o sprawdzenie zadania.

Uczniom pracującym szybciej zaproponuj ćw. 1., s. 124 
w zeszycie ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś, aby ucznio
wie odszukali w  wężu wyrazowym pięć słów. Pozostałe 
litery należy przepisać do diagramu, odczytać pytanie 
i udzielić na nie odpowiedzi.

3	 Listen, point and say. Then chant.

Unit 8, Lesson 1. 3  Listen, point and say.  
Then chant.

– How are you today? 
– I’m not OK.

– How are you, Jill? 
– Oh, I’m ill.

2/42

– How are you, Dot? 
– Oh, I’m hot.

– How are you today? 
– Thanks, I’m better.

– So put on your sweater.  
– Let’s go out and play!

 
•	 Odtwórz nagranie, poproś o jego wysłuchanie i wskazanie 

odpowiednich obrazków.
•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zdaniu 

i proś o powtarzanie.
•	 Powtórzcie rymowankę w  ten sposób, że odpowiedzi: I’m 

not OK., Oh, I’m ill., Oh, I’m hot. będą wypowiadane smutnym 
głosem, a pozostałe teksty – wesołym głosem.

•	 Zaproś pięcioro ochotników do recytowania rymowanki 
z podziałem na role. Zadawaj im kolejne pytania oraz po
wiedz przedostatni wers rymowanki. Uczniowie udzielają 
kolejno odpowiedzi na pytania, a ostatni uczeń mówi ostat
ni wers rymowanki. Osoby, które mówią, że czują się źle, 
ilustrują to mimiką i gestami, np. obejmują głowę rękami, 
trzymają się za brzuch, trzęsą się z zimna. Potem twoją rolę 
mogą przejąć chętni uczniowie. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Poproś dzieci o pokazywanie za pomocą gestów różnych ro
dzajów samopoczucia. Pozostali uczniowie zgadują o co cho
dzi, mówiąc, np.: You’re hot. You’re ill. You’re fine. You’re OK. You’re 
not OK. Przed zabawą powtórz z dziećmi wszystkie te zdania.

4 Read and say.
•	 Poproś, aby uczniowie przeczytali zdania, zastępując obraz

ki odpowiednimi słowami. 
•	 Powiedz, aby dzieci pytały koleżanki lub kolegów o samo

poczucie. Jeden uczeń mówi: How are you ... ?, dodając imię 
koleżanki lub kolegi. Ta lub ten odpowiadają i zadają pyta
nie następnej osobie, itd. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 116. Powiedz, aby dzieci połą
czyły pierwsze litery z pozostałymi częściami wyrazów, ko
lorując odpowiednio puzzle. Potem uczniowie podpisują 
obrazki tymi słowami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 117. Poproś uczniów, aby po
patrzyli na zdjęcia i zaznaczyli zdania prawdziwe i zdania 
nieprawdziwe odpowiednimi symbolami.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Perfect! Well! Bravo!
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Lesson 1
2  Read and say.   

3  Listen, point and say. Then chant.  2/42    

4  Read and say.   

I’m

Why are you

I’m cold. I’m hot.

Are you ill? How are you? I’m better now.

I’m ?

Put on your . .

.

Unit 8

21 43 5

How  ?

2.  Uczniowie czytają teksty w dymkach i przyporządkowują je do odpowiednich postaci z komiksu, podając ich imiona 
i numer.

3.  Uczniowie słuchają nagrania i wskazują na rysunki przy odpowiednich fragmentach. Następnie samodzielnie 
powtarzają tekst.

4. Uczniowie czytają zdania, jednocześnie zastępując obrazki odpowiednimi słowami. 
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Unit 8  How are you?
Cele językowe
Uczeń:
•	 poznaje słowa i zwroty związane z różnymi dolegliwościami oraz 

z powrotem do zdrowia,
•	 powtarza zdania za nagraniem,
•	 potrafi przeczytać zdania dotyczące ilustracji,
•	 umie przeczytać zdania i wskazać pasujące do nich zdjęcia,
•	 uzupełnia zdania brakującymi wyrazami, 
•	 wskazuje odpowiednie obrazki w czasie słuchania piosenki,
•	 śpiewa piosenkę o różnych dolegliwościach,
•	 umie ułożyć poznane słowa i zwroty z rozsypanych liter i je zapisać.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie pracować w parze.

Słownictwo czynne
Headache, earache, sore throat, be well, get better. I’ve got a sore 
throat/a headache. How are you? Why are you sad? That’s why I’m 
sad. I’m better.

Słownictwo bierne
She isn’t at school. She’s at home. She isn’t well. She is ill. She has 
a sore throat. She is in bed with her favourite toy. What is her name? 
Is Minako well? Is she at school? Where is she? Why is she at home?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 94, 95), zeszyt ćwiczeń (s. 118, 119, 124), płyta CD, 
karty obrazkowe i wyrazowe: headache, earache, sore throat, be 
well, get better.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Wyrecytujcie rymowankę z  poprzedniej lekcji (nagranie 

2/42).
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji porozmawiacie o różnych do

legliwościach i o powrocie do zdrowia.

Dictionary 

Unit 8, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
headache, earache, sore throat, be well, get better

2/43

 

•	 Włącz nagranie i  poproś uczniów, aby w  trakcie słucha
nia wskazywali ilustracje oraz dokładnie powtarzali słowa 
i zwroty.

•	 Upewnij się, że uczniowie właściwie zrozumieli wszystkie 
słowa i zwroty.

•	 Wymieniaj słowa i zwroty w przypadkowej kolejności i po
proś uczniów o wskazywanie odpowiednich ilustracji.

•	 Pokazuj karty obrazkowe ze słowami z nagrania, nazywaj je 
i poproś o powtarzanie smutnym głosem, jeśli dotyczą cho
roby i wesołym głosem, jeśli dotyczą powrotu do zdrowia. 

•	 Pokazuj ponownie karty obrazkowe i proś uczniów o ich na
zywanie. Uczeń, który jako pierwszy poda właściwe słowo, 
otrzymuje kartę i staje na środku klasy, pokazując ją pozo
stałym dzieciom. Rozdaj w ten sposób wszystkie karty. 

•	 Teraz zaproś dzieci siedzące w  ławkach do indywidualne
go nazywania kart. Uczeń, który poprawnie nazwie jedną 
z kart, zajmuje miejsce osoby, który ją trzymała. Staraj się 
tak pokierować zabawą, aby wszyscy wzięli w niej udział.

•	 Pokazuj karty wyrazowe ze słowami z  nagrania i  poproś 
uczniów o ich odczytanie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 118. Powiedz, aby uczniowie 
odczytali słowa i połączyli je z właściwymi ilustracjami.

1	 Listen and read.

Unit 8, Lesson 2. 1 Listen and read.
This is Minako. She isn’t at school, she’s at home.  
Minako isn’t well. She is ill. She has a headache. She has a sore 
throat and she has an earache. She is in bed with her favourite 
toy. Get better soon, Minako!

2/44

 

•	 Poproś uczniów, aby popatrzyli na zdjęcie i uważnie posłu
chali nagrania. 

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli tekst, zadając pytania, 
np.: What is her name? Is Minako well? Is she at school? Where 
is she? Why is she at home?

•	 Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym zdaniu 
i proś o powtarzanie.

•	 Odczytuj tekst po jednym zdaniu i proś wybranych uczniów 
o powtarzanie.

•	 Poproś chętne pary uczniów, aby czytały tekst na zmianę po 
jednym zdaniu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 118. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali pierwszą część tekstu i zakreślili odpowiednie 
słowa. W  drugiej części tekstu uczniowie wpisują słowa 
ułożone z rozsypanych liter.
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1  Listen and read.  2/44   

This is Minako. She isn’t at school, she’s at home. 
Minako isn’t well. She is ill. She has a headache. She has 
a sore throat and she has an earache. She is in bed with 
her favourite toy. Get better soon, Minako!

wracać 
do zdrowia

headache earache sore throat be well get better

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
94
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2 Minako is ill



•	 Poproś ochotników o czytanie kolejnych zdań, a całą klasę 
o sprawdzenie zadania. 

2  Read and point.
•	 Poproś ochotników o  odczytanie kolejnych zdań w  dym

kach, a całą klasę o ich powtórzenie.
•	 Teraz uczniowie pracują w parach – jedno dziecko czyta do

wolne zdanie w dymku, a drugie wskazuje właściwe zdjęcie. 
•	 Następnie chętne osoby czytają po jednym zdaniu i wska

zują odpowiednie zdjęcia, pokazując je klasie, a  wszyscy 
sprawdzają, czy poprawnie wykonali zadanie. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Powiedz, aby uczniowie w parach przygotowali krótkie scenki 
o różnych dolegliwościach. Jedno dziecko pyta: Why are you 
sad?, a drugie odpowiada: I’ve got a headache. itd. i trzyma się 
za „bolącą” część ciała. Potem uczniowie w parach zamieniają 
się rolami. Poproś chętne pary o zaprezentowanie dialogów 
przed całą klasą. 

3	 Listen, point and say. Then sing.

Unit 8, Lesson 2. 3  Listen, point and say.   
Then sing.

How are you? How are you?
Why are you sad?
I’m ill. I’m ill. 
That’s why I’m sad.
I’ve got a headache, 

2/45

That’s why I’m sad.
I’ve got an earache, 
That’s why I’m sad.
I’ve got a sore throat, 
That’s why I’m sad.
How are you? How are you?
I’m better!

 

•	 Włącz nagranie, poproś uczniów o jego uważne wysłucha
nie oraz wskazanie odpowiednich zdań i zdjęć. 

•	 Odtwórz ponownie nagranie, zatrzymuj je w  odpowied
nich miejscach i poproś ochotników o odczytanie zdań oraz 
nazwanie odpowiedniego obrazka. W tym czasie wszyscy 
uczniowie sprawdzają, czy poprawnie wykonali zadanie. 

•	 Powtórz z uczniami słowa piosenki, starając się wczuć w jej 
nastrój – pytania o samopoczucie mówcie zatroskanym gło
sem, zdania o  różnych dolegliwościach mówcie smutnym 
głosem, a ostatni wers piosenki powiedzcie radośnie. 

•	 Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę. Potem wybierz czterech 
ochotników, którzy będą śpiewali o  kolejnych dolegliwo
ściach, a cała klasa zadaje pytania o samopoczucie. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 119. Poproś uczniów o głośne 
przeczytanie zdań. Odtwórz piosenkę (nagranie 2/45) 
i  poproś o  połączenie zdań w  takiej kolejności, w  jakiej 
występują w piosence. Włącz ponownie nagranie i poproś 
uczniów o sprawdzenie, czy poprawnie wykonali zadanie.

	 4  Look and write. 
•	 Poproś uczniów, aby ułożyli słowa i zwroty z  rozsypanych 

liter. Powiedz, że w razie trudności mogą zajrzeć do słow
niczka w podręczniku na stronie 94.

•	 Powiedz, aby uczniowie zapisali ułożone słowa w zeszycie, 
oddzielając je przecinkami. Poproś o podkreślenie wyrażeń 
tym kolorem, którym były zapisane w podręczniku. 

•	 Przejdź po klasie i sprawdź poprawność wykonania zadania. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 119. Poproś, aby uczniowie uło
żyli zdania z rozsypanych słów i je zapisali. Następnie dzie
ci łączą odpowiednie pytania i odpowiedzi. Poproś dwie 
chętne pary o przeczytanie pytań i odpowiedzi, a całą kla
sę o sprawdzenie zadania.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 124 w sekcji More Fun. Powiedz, 
aby uczniowie przeczytali zdania i  połączyli je z  odpo
wiednim nastrojem.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Marvelous! Good! Terrific!
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Lesson 2
2  Read and point.     

4  Look and write.   

3  Listen, point and say. Then sing. 2/45    

I’ve got a headache.

I’ve got a sore throat.

I’ve got an earache.

I’m well.

Why are you  / ?

I’m  / .

I’ve got a  / .

I’ve got an  / .

I’ve got a  / .

I’m  / .

HDCHEAAE

RESO RTHOAT

RCHEAAE
BE LELW

GET BTTREE

Unit 8

1 32 4

2.  Uczniowie w parach czytają zdania i wskazują właściwe zdjęcia. Następnie ochotnicy czytają wybrane zdanie, 
a pozostałe osoby sprawdzają, czy wskazały odpowiedni obrazek. 

3. Uczniowie słuchają piosenki, wybierają odpowiednie zdjęcia i czytają zdania. Następnie śpiewają piosenkę.
4. Uczniowie układają z liter wyrazy i zapisują je w zeszytach.
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Unit 8  How are you?
Cele językowe
Uczeń:
•	 zna słowa: rollerblading, helmet, summer, knee pads, often,
•	 wskazuje odpowiednie zdjęcia podczas nagrania,
•	 potrafi przeczytać zdania o różnych sportach,
•	 umie ułożyć zdania na temat obrazka,
•	 nazywa sporty zimowe i letnie,
•	 mówi zdanie o ulubionych sportach,
•	 zapisuje nazwy sportów według wzoru.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie ozdobić papierowy talerzyk symbolami lata i zimy,
•	 potrafi zgodnie pracować w parze.

Słownictwo czynne
Rollerblading, helmet, summer, knee pads, often. It’s summer/
winter. It’s hot/cold/snowy. The boy is riding his bike. He is 
wearing ... . He isn’t wearing ... . Skiing, playing ice hockey, 
riding a  skateboard, ice skating, riding a  bike, riding a  sledge,  
horse-riding. I like ... .

Słownictwo bierne
What sports can you see in the pictures? I wear my helmet and knee 
pads, when I skateboard. We often go rollerblading in summer. Tom 
often rides his bike. Put your helmet on. Bravo for the winner! What 
number is it? What should he wear? Pastimes.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 96, 97), zeszyt ćwiczeń (s. 120, 121, 125), płyta CD, 
karty obrazkowe i  wyrazowe: rollerblading, helmet, summer, knee 
pads, often, papierowe talerzyki dla każdego dziecka, paski papieru.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Zaśpiewaj z uczniami piosenkę z poprzedniej lekcji (nagra

nie 2/45).
•	 Powiedz dzieciom, że na lekcji będziecie rozmawiali o róż

nych sportach i o tym, jak je bezpiecznie uprawiać. 

Dictionary

Unit 8, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
rollerblading, helmet, summer, knee pads, often
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•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie ilustracje i powtarzali słowa.

•	 Wypowiadaj słowa z nagrania szeptem i poproś o powta
rzanie ich w ten sam sposób.

•	 Pokazuj karty obrazkowe z tymi samymi słowami i poproś 
o ich nazywanie. Przypnij karty do tablicy.

•	 Wskazuj karty na tablicy w przypadkowej kolejności i proś 
całą klasę o ich nazywanie. 

•	 Ułóż karty wyrazowe w wachlarz, daj do wylosowania chęt
nym uczniom i poproś o głośne odczytanie słów.

•	 Zaproś uczniów z kartami na środek klasy i poproś, aby po
kazywali po kolei karty dzieciom w ławkach. Kto najszybciej 
i poprawnie odczyta słowo na którejś z kart, zajmuje miej
sce ucznia, który ją trzymał.

1	 Listen and read.

Unit 8, Lesson 3. 1 Listen and read.
It’s summer. It’s warm. We often go rollerblading 
in summer.

2/47

Skateboarding is my favourite sport. I wear my helmet and 
knee pads when I skateboard.
This is Tom. Tom often rides his bike. Tom, put your helmet on!

 
•	 Zapytaj uczniów: What sports can you see in the pictures? 
•	 Odtwórz nagranie, poproś o  jego uważne wysłuchanie 

i wskazanie odpowiednich zdjęć. Upewnij się, że dzieci zro
zumiały wszystkie zdania.

•	 Porozmawiaj z uczniami o tym, jak ważne dla bezpieczeń
stwa jest zakładanie kasku oraz ochraniaczy na kolana i łok
cie podczas uprawiania niektórych sportów. 

•	 Czytaj kolejne zdania na zdjęciach i proś o ich powtarzanie. 
•	 Proś po troje chętnych uczniów o czytanie zdań na poszcze

gólnych zdjęciach. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 120. Powiedz, aby uczniowie 
dokończyli rysunek, łącząc kropki, a następnie uzupełnili 
tekst słowami z ramki. Poproś ochotników o przeczytanie 
kolejnych zdań, a całą klasę o sprawdzenie zadania.

2	 Look, listen and point. Say.

Unit 8, Lesson 3. 2 Look, listen and point. Say.
Look at this boy. He’s wearing a helmet and knee pads.  
He is in the street and he’s rollerblading. 
Look at this boy. It’s cold but he’s riding his bike. He often rides 
his bike in summer and in winter.
This boy is riding his skateboard. He’s not wearing a helmet or 
knee pads. Hey, be careful! Don’t fall! 

2/48

  

112

1  Listen and read.  2/47  

rollerblading helmet summer oftenknee pads

We love summer! We often go rollerblading in summer.

Tom often rides his bike. 
Tom, put your helmet on!

I wear my 
helmet 
and knee 
pads when 
I skateboard.

1. Uczniowie słuchają nagrania i śledzą tekst oraz zdjęcia. Następnie głośno czytają zdania w dymkach.
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3 I’m wearing a helmet



•	 Odtwórz nagranie, poproś o  jego uważne wysłuchanie 
i  wskazanie odpowiednich obrazków. Zatrzymaj nagranie 
po każdej wypowiedzi i zapytaj: What number is it?

•	 Zapytaj uczniów, czy chłopiec na pierwszym obrazku jest 
odpowiednio ubrany, co powinien założyć, aby zadbać 
o swoje bezpieczeństwo: What should he wear?

•	 Teraz powiedz, aby uczniowie samodzielnie układali zdania 
o  każdym obrazku. Jeśli to zadanie będzie zbyt trudne dla 
dzieci, opiszcie pierwszy obrazek wspólnie, zapisując ułożone 
zdania na tablicy. Pozostałe obrazki uczniowie opisują indy
widualnie, wzorując się na zdaniach do obrazka pierwszego.

	 Przykładowe zdania:
1. It’s summer. It’s hot. The boy is riding his skateboard. His  

skateboard is red and yellow. He is wearing a blue and white 
T-shirt, red shorts and red shoes. He isn’t wearing a helmet 
or knee pads. 

2. It’s summer. It’s hot. The boy is rollerblading. He is wearing 
a yellow helmet, a yellow T-shirt, blue shorts and knee pads. 

3. It’s winter. It’s cold and snowy. The boy is riding his bike. He is 
wearing a pink helmet, a blue jacket, blue jeans and orange 
shoes.

3	 Look and say. 
•	 Powiedz, aby ochotnicy nazywali sporty przedstawione na 

zdjęciach, a pozostali uczniowie je wskazywali.
•	 Poproś, aby uczniowie nazwali wszystkie sporty przedsta

wione na zdjęciach indywidualnie. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Możesz zrobić krótki konkurs. Poproś ochotników o  za
mknięcie książek i  nazywanie sportów z  pamięci. Pozostali 
uczniowie liczą po angielsku, ile sportów nazwały koleżan
ki lub nazwali koledzy. Pogratulujcie zwycięzcy brawami:  
Bravo for the winner!

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 121. Powiedz, aby uczniowie 
dopasowali nazwy sportów do ilustracji, wpisując przed 
ich nazwami odpowiednie liczby. Poproś o przepisanie za
mieszczonych obok nazw liter do diagramu i odczytanie 
hasła. Zapytaj uczniów, co znaczy słowo: pastimes.

	 4  Read. Then make and play. 
•	 Zorganizuj pracę dzieci w parach. 
•	 Rozdaj wszystkim uczniom po jednym talerzyku papiero

wym i  poproś, aby jedno dziecko w  parze narysowało na 
nim symbol lata, a drugie – symbol zimy. 

•	 Rozdaj uczniom paski papieru. Poproś o odczytanie nazw 
sportów w ramce i zapisanie ich na paskach. Dzieci dzielą 
wyrazy do pisania miedzy sobą. 

•	 Poproś o ułożenie pasków papieru na odpowiednich tale
rzykach.

•	 Następnie dzieci odczytują nazwy sportów letnich i zimowych. 
•	 Poproś, aby w każdej parze uczniowie porozmawiali o ulu

bionych sportach. Uczniowie na zmianę wybierają paski 
z  nazwami ulubionych sportów i  mówią zdania, np.: I  like 
riding a bike, ice skating and skiing. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 120. Poproś uczniów, aby odczy
tali słowa i otoczyli pętlą właściwe ilustracje.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 3., s. 125 z  zeszytu 
ćwiczeń w  sekcji More Fun. Poproś uczniów o  ułożenie 
z  rozsypanych liter nazw sportów letnich i  zimowych 
i  zapisanie ich pod odpowiednimi nagłówkami. Jedno 
słowo, które nie jest nazwą sportu, uczniowie mają zapi
sać pod zdjęciem.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Beautiful! Well! Fantastic!
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Lesson 3

4  Read. Then make and play.     

2  Look, listen and point. Say.   2/48    

3  Look and say.    

1 2 3

skiing  playing ice hockey  riding a skateboard  ice skating   
riding a bike  riding a sledge  horse-riding  rollerblading

Unit 8

2.  Uczniowie słuchają nagrania i wskazują odpowiednie obrazki, podając ich numer albo kolor ramki. Następnie 
samodzielnie opisują każdy rysunek za pomocą pełnych zdań. 

3. Uczniowie nazywają sporty pokazane na zdjęciach.
4.  Uczniowie czytają wyrażenia w ramce. Przygotowują kartki z nazwami sportów, a następnie dzielą je na letnie 

i zimowe. 
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Notatki:



Unit 8  How are you?
Cele językowe
Uczeń:
•	 wskazuje właściwe zakończenie zdania na podstawie nagrania,
•	 umie przeczytać tekst z obrazkami,
•	 układa zdania z rozsypanych wyrazów,
•	 umie zapisać zdania w zeszycie,
•	 nazywa obiekty na obrazkach,
•	 pyta koleżankę lub kolegę o samopoczucie i udziela odpowiedzi.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie grać w Snakes and ladders.

Słownictwo czynne
How are you today? I’m OK. I’m fine. I’m ill. I’m well. I’m better. I’m 
crying. I’ve got an earache/a sore throat/a headache. Get better. 
Be well. Helmet, often, why, summer, rollerblading. Don’t be 
afraid. Why are you crying? Throw the dice. Your turn.

Słownictwo bierne
Snap is ill. It’s his favourite sport. I don’t like winter. I like summer. Put 
your helmet on. What’s number 12? You’re the winner! Congratulations!

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 98, 99), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 122, 123), kartki 
A4, gazety, nożyczki, klej, kostki i pionki do gry planszowej.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Przypomnijcie, jakich odpowiedzi można udzielić na pytanie: 

How are you?. Zaproś chętnego ucznia na środek i  poproś, 
aby stanął tyłem do klasy. Następnie wskaż osobę, która, 
zmienionym głosem, ma mu zadać pytanie o samopoczucie. 
Uczeń pod tablicą odpowiada na pytanie i zgaduje, kto mu 
zadał pytanie. Kiedy wskaże właściwą osobę, wraca do ławki, 
a jego miejsce zajmuje wskazana osoba.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji powtórzą wiadomości z roz
działu ósmego i sprawdzą, co już potrafią.

1	 Listen, point and say. Write.

Unit 8, Review. 1 Listen, point and say. Write.
1 – How are you Snap?
 – Oh, I’m in bed. I’m ill.

2 – What is Billy doing?
 – He’s rollerblading. It’s his favourite sport.

3 – Are you OK, Tom?
 – No, I’ve got a headache.

4 – Do you like skiing, Vicky?
 –  No, I don’t because I don’t like winter. But I like summer 

and I like skateboarding.

2/49

 

•	 Poproś uczniów o  przeczytanie zdań i  wyrażeń podanych 
do wyboru.

•	 Włącz nagranie i powiedz, aby dzieci wskazały odpowied
nie zakończenie każdego zdania.

•	 Odtwórz nagranie ponownie, zatrzymuj je po każdym dia
logu i poproś uczniów o przeczytanie zdań z odpowiednim 
zakończeniem.

2	 Look, read and say. 
•	 Przeczytaj tekst, zawieszając głos przed miejscami, w któ

rych są obrazki. Uczniowie mówią odpowiednie słowa.

•	 Teraz poproś chętnych uczniów o przeczytanie tekstu i za
stąpienie obrazków odpowiednimi słowami. 

3	 Look and say. 
•	 Powiedz, aby uczniowie ułożyli zdania ze słów zapisanych 

na puzzlach. Zwróć uwagę, że zdania należy utworzyć 
z puzzli w tym samym kolorze. 

•	 Następnie dzieci naradzają się w parach, jak powinny wy
glądać poszczególne zdania i zapisują je do zeszytu. 

•	 Poproś ochotników o przeczytanie zdań z zeszytu. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Podziel uczniów na kilkuosobowe grupy. Każdej z  grup daj 
czystą kartkę oraz kilka gazet. Poproś o wycinanie liter z na
główków i  układanie z  nich angielskich wyrazów. Dzieci za 
każdym razem zgłaszają ułożenie wyrazu, a po sprawdzeniu 
przez ciebie pisowni przyklejają go na kartce. Po zakończeniu 
pracy każda grupa odczytuje ułożone przez siebie wyrazy.

I can! 
Powiedz dzieciom, że teraz sprawdzą, czy pamiętają wszystkie 
słowa i zwroty z rozdziału ósmego oraz zagrają w grę Snakes 
and ladders. 

1	 Listen and say. 
•	 Wymieniaj w przypadkowej kolejności liczby od jednego do 

piętnastu i  poproś, aby uczniowie podawali odpowiednie 
słowa lub wyrażenia: What’s number 12? Po kilku przykła
dach poproś, aby chętni uczniowie zadawali kolejne pytania. 
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1  Listen, point and say. Write.  2/49    

1 Snap is  ill  /  well  .

2 His favourite sport is  ice skating  /  rollerblading  .

3 Tom has got  a headache  /  an earache  .

4 Vicky likes  winter   /  summer  .

3  Look and say.   

I like sports. I often go  in summer and ice skating in 

winter. I wear my  and . But today I am at home. 

I am . I have a , an  and . I am sad.

2  Look, read and say.   

88Review

1. Uczniowie słuchają nagrania i wybierają właściwe wersje zdań. Następnie przepisują poprawne zdania do zeszytu.
2. Uczniowie czytają tekst, jednocześnie zastępując zdjęcia odpowiednimi słowami.
3. Uczniowie układają z puzzli wyrazowych zdania. Następnie sprawdzają je w parach i zapisują w zeszytach.

Don’t
How

I

Putyourare .

.
’m

on

you

better

afraid

helmet

be

.?
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•	 W  ten sam sposób uczniowie mogą zadawać pytania 
i udzielać odpowiedzi w parach. 

2	 Look, point and say. 
•	 Zaproś uczniów do gry planszowej: Snakes and ladders. Po

proś o przypomnienie, co oznacza nazwa gry i, co się dzieje, 
kiedy staniemy na początku drabiny (wchodzimy o poziom 
wyżej) i na ogonie węża (spadamy o poziom niżej). Powiedz, 
żeby uczniowie dobrali się w pary lub grupy trzyosobowe. 
Rozdaj dzieciom kostki i pionki do gry i wyjaśnij pozostałe 
zasady gry. Kiedy uczniowie staną na polu ze zdjęciem, po
dają jego nazwę, a kiedy staną na polu z rozsypanym zda
niem, muszą je ułożyć i poprawnie powiedzieć. Uczniowie 
wędrują od pola z napisem START do pola z napisem FINISH 
zgodnie z numeracją pól.

•	 Poproś o zachowanie spokoju w czasie gry i liczenie pól na 
planszy po angielsku. Możesz przećwiczyć z uczniami zda
nia: Throw the dice. Your turn. i poprosić o stosowanie tych 
zwrotów w czasie gry. 

•	 Monitoruj pracę uczniów, zwracaj uwagę na przestrzeganie 
zasad gry, gratuluj kolejnym zwycięzcom: You’re the winner! 
Congratulations!

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 122. Powiedz, aby uczniowie 
popatrzyli na zdjęcia, a potem odczytali i połączyli ze sobą 
odpowiednie części zdań. Poproś wybranych uczniów 
o przeczytanie kolejnych zdań, a całą klasę o sprawdzenie 
zadania.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 122. Poproś, aby uczniowie uło
żyli słowa z podanych liter i podpisali nimi zdjęcia.

Zeszyt ćwiczeń, s. 123. Active Dictionary. Powiedz, aby 
uczniowie połączyli zdjęcia z podpisami, a następnie przy
kleili odpowiednie naklejki. Poproś o powtórzenie wszyst
kich słów i zwrotów.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Bravo! Good job! Wonderful!
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Review & I can!

1  Listen and say.   

2  Look, point and say.    

FINISH

12

7

6

1

11

8

5

2

10

9

4

3

ill. / I / am

I / well / ’m.

afraid. / Don’t /  
be

crying? / you / 
Why / are

dlaczego

lepiej

2 3 4 5

6 7 8 9 11

12 13 15

wracać 
do zdrowia

10

14

START

8 I can

1

1.  Nauczyciel wymienia liczby, a uczniowie podają po angielsku słowo lub wyrażenie, które znajduje się przy danym 
numerze. 

2.  Uczniowie rzucają kostką, poruszają się po polach i nazywają poszczególne zdjęcia lub układają zdania. Kiedy staną 
na polu z drabiną, mogą wejść o poziom wyżej, a kiedy znajdą się na polu z wężem, spadają o jeden poziom.
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Unit 8  How are you?
Cele językowe
Uczeń:
•	 rozumie zdania dotyczące upodobań dzieci z różnych krajów,
•	 umie odpowiedzieć na pytania związane z czytanym tekstem,
•	 czyta zdania o dzieciach z różnych krajów świata,
•	 rozmawia z koleżankami i kolegami na temat ulubionych zajęć,
•	 potrafi napisać kilka zdań o sobie i swoich upodobaniach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poznaje dzieci z różnych stron świata,
•	 umie wykonać minikapsułę czasu.

Słownictwo czynne
I’m Ania. I’m eight. I like reading books. I play computer games at 
the weekend. I’ve got a brother and a sister. I’ve got a dog. Children 
like ... . Do you like ... ? Yes, I do. No, I don’t.

Słownictwo bierne
Tell me the words and phrases from Active Dictionary. Where is Indira  
from? Who is from England? What does she like? Who is from China?  
What does he like? Who likes computer games? Who likes playing 
chess – clap your hands.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 100, 101), zeszyt ćwiczeń (s. 126, 127), płyta CD, 
mapa świata, kartonowe rulony, np. po ręcznikach papierowych, 
brystol, kartki z bloku, kolorowy materiał lub krepina, bibuła, pa
pier kolorowy samoprzylepny, wstążki, nożyczki, klej, zdjęcia lub 
rysunki przedstawiające ulubione zajęcia dzieci.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Poproś uczniów o  wymienianie słów i  zwrotów z  rozdzia

łu ósmego, które są w  słowniczku: Tell me the words and  
phrases from the Active Dictionary. 

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji poznają koleżanki i kolegów 
z różnych regionów świata oraz napiszą o sobie ważne in
formacje, które będzie można odczytać za kilka lat.

•	 Porozmawiaj z uczniami na temat zdjęć. Powiedz, że wszyst
kie dzieci na całym świecie lubią podobne rzeczy. Poproś, 
aby uczniowie wskazali Polskę na mapie.

•	 Zapytaj uczniów, skąd ich zdaniem pochodzą dzieci na zdję
ciach. Odczytuj zdania mówiące o miejscu pochodzenia dzie
ci i poproś o ich powtarzanie. Wskażcie te miejsca na mapie 
świata. Przeczytaj ponownie te zdania w przypadkowej ko
lejności i poproś uczniów o wskazywanie właściwych zdjęć.

•	 Zaproś chętne dzieci do samodzielnego odczytywania zdań.
•	 Teraz zadaj pytania dotyczące dzieci na zdjęciach: Where is 

Indira from? Who is from England? Where is Muna from? What 
does she like? Who is from China? What does he like?, itp.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 126. Poproś, aby uczniowie po
łączyli imiona dzieci z nazwami krajów lub kontynentów, 
z których pochodzą oraz z czynnościami, które lubią robić.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 126. Powiedz, aby uczniowie 
uzupełnili w podanych wyrażeniach brakujące słowa.

1	 Play.
•	 Zadawaj dzieciom pytania dotyczące ich upodobań: Who 

likes computer games? Wszyscy uczniowie, którzy lubią grać 
w gry komputerowe, zgłaszają się i mówią: Me. Możesz rów
nież zaprosić chętne dzieci do zadawania podobnych pytań.

•	 Możesz również połączyć to ćwiczenie z ruchem, wydając 
polecenia typu: Who likes riding a bike – stand up. Who likes 
playing chess – clap your hands. Who likes rollerblading – run. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 127. Powiedz, aby uczniowie 
sformułowali pytania, zaczynając je od wyrażenia w dym
ku, a kończąc je wyrażeniami z tabeli. Powtórz z uczniami 
możliwe odpowiedzi: Yes, I do. No, I don’t. Poproś, aby dzie
ci podchodziły do koleżanek i kolegów w klasie i zadawały 
pytania z tabeli. Jeśli jakaś osoba odpowie twierdząco, za
pisują jej imię w drugiej kolumnie tabeli.

2	 Draw and write.
•	 Rozdaj uczniom kartki z bloku i poproś o wykonanie plaka

tów o swoich ulubionych zajęciach. Poproś o przyklejenie 
swoich zdjęć lub narysowanie siebie podczas ulubionych 
czynności.

•	 Powiedz, aby uczniowie napisali kilka zdań o sobie i o tym, 
co lubią robić. Zapisz wzór na tablicy, np.: My name’s Tom. 
I’m eight. I like rollerblading and reading books. I love playing 
football with my brother. I often ski in winter. Monitoruj pracę 
uczniów, pomagaj im sformułować zdania, koryguj poja
wiające się błędy. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Pobaw się z uczniami w Sentence Sring. Posadź dzieci w kręgu. 
Powiedz początek zdania: Children like computer games. Kolej
ne dziecko powtarza twoje zdanie i dodaje coś od siebie, itd. 
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Bob is from England.

I like doing homework 
with my brother.

Look at me! I like riding my 
bike with my grandpa. 

Muna is 
from Africa.

1  Play.   

Me!Who likes reading books?

2  Draw and write.   

Wonderful worldWonderful world

1. Nauczyciel zadaje pytania: Who likes ...?. Uczniowie zgłaszają się, jeśli lubią określone rzeczy lub aktywności.
2. Uczniowie wykonują plakat o sobie: rysują lub przyklejają swoje zdjęcia i piszą, co lubią robić.100



Jeśli zdanie jest już zbyt długie, możesz (ty lub któreś z dzieci) 
zaproponować nowy początek zdania. 

Class Project (jako jedno z ćwiczeń w czasie lekcji)
•	 Wykonajcie minikapsuły czasu, wykorzystując plakaty wy

konane na lekcji do ćwiczenia drugiego. Dzieci zwijają je 
w rulon i wsuwają do rolek po ręcznikach jednorazowych. 

•	 Następnie dzieci owijają rolki kolorową bibułą w taki spo
sób, aby wystawała poza rolkę z obu stron. Rolki owijają ko
lorowymi wstążeczkami i zawiązują bibułę po obu stronach 
rolki, tworząc formę dużego cukierka.

•	 Poproś dzieci o włożenie rolek do dużego kartonowego pu
dła, zaklej je taśmą klejącą. Umów się z uczniami, za ile lat 
otworzycie kapsuły. Napisz na pudle datę wykonania mini
kapsuł i datę ich otwarcia, klasę, do której chodzą dzieci oraz 
nazwę szkoły. Za zgodą dyrekcji szkoły możesz umieścić pu
dło w jakimś pomieszczeniu w szkole, np. w archiwum.

Class Project. Minikapsuła czasu (jako odrębna jednostka 
lekcyjna)
•	 Poproś uczniów, aby na kartkach zapisali kilka informacji 

o  sobie. Dla ułatwienia zapisz na tablicy wzory zdań, np.: 
I’m Ania. I’m eight. I like reading books. I go horse-riding at the 
weekend. I love rollerblading. I’ve got a brother and a sister. I’ve 
got a dog. Her name is Tina. Pomóż dzieciom napisać także 
inne informacje. Zaproponuj, aby chętni uczniowie odczy
tali na głos swoje teksty. 

•	 Następnie uczniowie oklejają rulony z brystolu kolorowym 
materiałem lub krepiną i chowają do środka zwiniętą kartkę 
z  informacją oraz, jeśli chcą, inne obiekty, np.: swoje zdję
cia, zdjęcia ulubionych sportowców, aktorów, zespołów 
muzycznych, widokówki, drobne zabawki, itp. Następnie 
zaklejają oba brzegi rulonu samoprzylepnym papierem ko
lorowym. Powiedz, aby uczniowie ozdobili zamknięte kap
suły wstążkami lub elementami wyciętymi z  kolorowego 
papieru czy bibuły. 

•	 Włóż wykonane minikapsuły do dużego worka, zawiń górę 
worka i zaklej go taśmą klejącą. Na worku napisz flamastrem 
datę wykonania minikapsuł i  datę ich przewidywanego 
otwarcia, klasę, do której chodzą dzieci oraz nazwę szkoły. 
Za zgodą dyrekcji szkoły możesz umieścić worek w jakimś 
pomieszczeniu w szkole. Uczniowie mogą również zabrać 
minikapsuły czasu do domu, schować je i umówić się z ro
dzicami, za ile lat je otworzą. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 127. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali pytania i napisali w ramce kilka zdań o sobie. 
Następnie przyklejają w ramce zdjęcia lub ich fragmenty, 
ilustracje z gazet lub ulotek reklamowych związane z tre
ścią zapisanych zdań.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Very nice! Correct! Wonderful job!
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Wonderful world

Class Project

Minikapsuła czasu
Napiszcie kilka zdań  
o sobie. Ukryjcie teksty 
w specjalnych kapsułach, 
które otworzycie  
za kilka lat. Ciekawe, 
jak dużo w tym czasie 
zmieni się w waszym życiu!

Ching is from China.

Indira is from India.

I like playing computer games. 
This is my mum’s computer. 

 I like reading books.  
This book is about pets.

Unit 8

Uczniowie z pomocą nauczyciela piszą krótkie teksty o sobie, swojej rodzinie i zainteresowaniach. Następnie wykonują 
z dostępnych materiałów kapsuły, w których zamykają kartki z tekstami, i ustalają z nauczycielem, kiedy je otworzą. 101

Notatki:



Unit 8  How are you?
Cele językowe
Uczeń:
•	 zna słowa związane z przyjęciem urodzinowym,
•	 wskazuje i nazywa przedmioty, które pojawiły się w filmie,
•	 przyporządkowuje postaci do informacji,
•	 potrafi przeczytać zdania związane z filmem,
•	 mówi o swoich upodobaniach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 umie grać w What’s missing?,
•	 uważnie ogląda film,
•	 poznaje zwyczaje związane z obchodzeniem urodzin w Wielkiej 

Brytanii.

Słownictwo czynne
Cake, candles, balloons, guest, present, hats, juice, food, music, 
games, Happy Birthday! Roller blades, birthday, sunglasses. I like ... .  
I often go ... . I don’t like ... .

Słownictwo bierne
Close your eyes. Open your eyes. What’s missing? What can you see 
in the picture? Point at the right pictures. Whose birthday is it? Is Tom 
crying? How is Tom? What is Jess wearing? What is Jess doing? Does 
Tom like juice? Where is Amanda from? What is there on her birthday  
party? How many balloons has Tom got? You’re the winners!  
Congratulations!

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 128, 129), płyta DVD, kartki papieru A3, mazaki, 
kartki z napisami: true, false.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji obejrzą film opowiadający 

o obchodzeniu urodzin.
•	 Zapisz na tablicy wyrażenie: Birthday party i powiedz, aby 

uczniowie wymienili wszystkie znane im słowa związane 
z  urodzinami, np.: cake, candles, balloons, guest, present, 
hats, juice, food, music, games, Happy Birthday! Zapisuj te 
słowa na tablicy. Pobaw się z uczniami w What’s missing? Po
wiedz: Close your eyes. i wymaż jedno słowo. Powiedz: Open 
your eyes. i  zapytaj: What’s missing?. Kontynuuj zabawę aż 
do wytarcia wszystkich słów. 

•	 Zapytaj uczniów, co widzą na ilustracji: What can you see in 
the picture?.

•	 Nazwij przedmioty na małych zdjęciach i poproś o powtó
rzenie.

•	 Wymieniaj ponownie nowe słowa w przypadkowej kolejno
ści i poproś uczniów o wskazywanie właściwych ilustracji: 
Point at the right pictures.

•	 Zaproś chętnych uczniów do samodzielnego nazywania 
przedmiotów.

1 Obejrzyj film. Zaznacz zdjęcia przedmiotów, które się 
w nim pojawiły. 

Jess:   Tom? Oh, Tom! Are you sad? Are you crying? But it’s 
your birthday!

Tom:   Hello, Jess. I’m not sad. I’m not crying. I’m ill. Jess, what 
are you wearing?

Jess:   I’m wearing my helmet, my knee pads and my sunglasses.  
I often go roller skating in the house!

Tom:   Oh, Jess. You’re funny! Funny Jess! Hi, mummy.
Mum: Hi, Tom. How are you? Are you hot?
Tom:  No, I’m not hot. I’m better now.

Mum: Good. Smile! Oh, you are better!
Tom:  What’s this, mummy?
Mum:  Here. I’ve got some nice cold juice for you. Drink it.
Tom:  I love juice. Thank you, mummy.
Jess:   Here, Tom. Here’s a balloon for you! Happy Birthday!
Tom:  Thank you, Jess.
Jess:   Let’s look at my smartphone! ... Look! This is my friend. 

Her name is Amanda. She’s from England. It’s her  
birthday party. All the children have got party hats, 
there is a cake and candles.

Tom:   And balloons. Your friend has got lots of balloons. 
I haven’t got lots of ...

Mum:  Here, Tom! I’ve got lots of balloons for you! Happy  
Birthday!

Tom:  Cool! I love balloons! Thank you, mummy.
Jess:  How many have you got there, Tom? 
Jess, Mum & Tom:  One, two, three, four, five, six.

•	 Włącz płytę DVD i poproś o uważne obejrzenie filmu. Zadaj 
pytania związane z treścią filmu: Whose birthday is it? Is Tom 
crying? How is Tom? What is Jess wearing? What is Jess doing? 
Does Tom like juice? Where is Amanda from? What is there on 
her birthday party? How many balloons has Tom got?

•	 Następnie poproś o zaznaczenie przedmiotów, które poja
wiły się w filmie. W razie potrzeby odtwórz film jeszcze raz.

•	 Poproś ochotników o nazwanie zaznaczonych przedmiotów.

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Zrób tyle miejsca w klasie, aby wszyscy uczniowie mogli sta
nąć na środku oraz przemieścić się w prawo i w lewo. Po prawej 
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sunglasses



stronie klasy umieść kartkę z napisem: true, a po lewej stronie 
kartkę z napisem: false. Pokazuj karty obrazkowe ze słownic
twem z całego rozdziału i mów o nich zdania prawdziwe lub 
fałszywe, np. trzymając kartę z płaczącą dziewczynką, możesz 
powiedzieć zdanie fałszywe: The girl is smiling. lub prawdziwe: 
The girl is crying. Jeśli powiesz zdanie prawdziwe, uczniowie 
przechodzą na stronę oznaczoną napisem true. Jeśli powiesz 
zdanie fałszywe, przechodzą na stronę oznaczoną jako false. 
Uczeń, który się pomyli lub wykona zadanie jako ostatni, od
pada z gry. Kontynuuj zabawę aż do wyłonienia zwycięzcy.

2 Obejrzyj film. Otocz pętlą zdjęcie osoby, której dotyczy 
zapisana obok informacja.

•	 Poproś o przeczytanie podanych informacji.
•	 Włącz ponownie film i powiedz, aby uczniowie przy każdej 

informacji zakreślili ilustrację przedstawiającą osobę, której 
ta informacja dotyczy.

•	 Zaproś chętnych uczniów do odczytywania utworzonych 
zdań. Poprawiaj ewentualne błędy.

3 W parach opowiedzcie na czym lubicie jeździć.
•	 Poproś, aby uczniowie powiedzieli, na czym lubią jeździć. 

Zapisz początki zdań na tablicy: I like ... . I often go ... . I don’t 
like ... . Dzieci kończą zdania zgodnie ze swoimi preferen
cjami.

•	 Poproś o pracę w parach, uczniowie na zmianę mówią po 
dwa zdania o swoich preferencjach.

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Podziel klasę na dwie lub trzy drużyny. Daj każdej drużynie 
dużą kartkę papieru i mazaki. Poproś o zapisanie jak najwięk
szej liczby słów z filmu. Za każdy poprawnie napisany wyraz 
przydzielaj drużynie jeden punkt, za wyrażenie – dwa punk
ty. Ogłoś wyniki i pogratuluj zwycięzcom: You’re the winners!  
Congratulations!

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Correct! Much better! Excellent!
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DVD Club

1. Uczniowie oglądają film, a następnie zaznaczają znakiem  zdjęcia obiektów, które pojawiły się w filmie.
2. Uczniowie odczytują informacje, a następnie ponownie oglądają film i zakreślają przy każdej informacji zdjęcie 

osoby, której ta informacja dotyczy.
3. Uczniowie w parach mówią na czym lubią jeździć. Używają zwrotu I like / I often go…
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1   Obejrzyj film. Zaznacz zdjęcia przedmiotów, 
które się w nim pojawiły.    

3   W parach opowiedzcie na czym lubicie jeździć.  

2   Obejrzyj film. Otocz pętlą zdjęcie osoby, której 
dotyczy zapisana obok informacja.    

1     has his birthday.  

2      has got a helmet.  

3     likes orange juice. 

4      has got a balloon for 
Tom.

5      has got lots of balloons  
for Tom.

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
•	 poznaje sławne miejsca w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych,
•	 wskazuje odpowiednie zdjęcia w trakcie nagrania,
•	 odpowiada na pytania związane ze słuchanym tekstem,
•	 potrafi ułożyć zdania na temat obrazka i zapisać je w zeszycie,
•	 wskazuje zdania prawdziwe i  fałszywe na temat poznanych 

sportów,
•	 nazywa elementy sprzętu sportowego,
•	 podaje nazwy sportów na podstawie fragmentów ilustracji.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poszerza swoją wiedzę na temat sławnych miejsc oraz popu

larnych sportów w różnych państwach,
•	 potrafi współpracować z koleżanką lub kolegą.

Słownictwo czynne
Poland, Great Britain, The USA. London Eye, Buckingham Palace, 
Big Ben, Westminster Abbey, British Museum, Hyde Park, Covent 
Garden Market, Tower Bridge, Disneyland, Wawel Castle. It’s winter. 
It’s snowy and cold. A dragon is riding a sledge. He is wearing ... . He 
is happy. He is smiling. Football, cricket, baseball, ball, bat, wicket, 
glove.

Słownictwo bierne
What places can you see in the photos? Find London and River  
Thames in Great Britain. Find Florida in the USA. Find Kraków  
in Poland. What famous places in London do you remember? 
What famous places can you see in Kraków? What do we need for  
football/cricket/baseball? What sport is it?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 102, 103), płyta CD, mapa świata, zdjęcia lub ilustra
cje przedstawiające sławne miejsca w Londynie, Krakowie, zdjęcia 
Disneylandu, gry w krykieta i w baseball.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Porozmawiaj z uczniami o sławnych miejscach w Polsce i za 

granicą, które widzieli.

Places in Poland, Great Britain and the USA

1 Look, point and listen.

Culture corner, Places in Poland, Great Britain  
and the USA. 
1 Look, point and listen.
This is the London Eye. It’s on the River Thames in London,  
in Great Britain. You can see all of London from it.
This is Wawel Castle. It’s in Kraków, in Poland. It’s very old and 
big. You can see a dragon there. 
This is Disneyland. It’s in Florida, in the USA. You can play with 
people and animals from Disney films there.

2/50

•	 Skup uwagę uczniów na zdjęciach i zapytaj, czy rozpoznają 
te miejsca: What places can you see in the photos?

•	 Poproś dzieci, aby popatrzyły na nazwy państw. Powiedz 
każdą nazwę i  poproś uczniów o  powtórzenie. Pokaż te 
państwa na mapie świata. 

•	 Powiedz, aby uczniowie podążali za liniami i dowiedzieli się, 
które miejsca możemy zobaczyć w  poszczególnych pań
stwach. 

•	 Odtwórz nagranie, poproś o jego wysłuchanie i wskazanie 
odpowiednich zdjęć. 

•	 Wymieniaj nazwy miejsc i obiektów z nagrania, a uczniowie 
podają odpowiednie nazwy państw, np.: Wawel Castle –  
Poland, River Thames – Great Britain, Disneyland – The USA, 
Kraków – Poland, London Eye – Great Britain, Florida – the 
USA. Wyjaśnij, że Floryda to jeden ze stanów (części pań
stwa), których jest w Stanach Zjednoczonych pięćdziesiąt. 

•	 Zaproś ochotników do mapy i  poproś o  odszukanie 
poznanych miejsc: Find London and River Thames in Great 
Britain. Find Florida in the USA. Find Kraków in Poland.

•	 Pokaż zdjęcia lub ilustracje i  poproś uczniów o  przypo
mnienie innych sławnych miejsc w  Londynie, które dzieci 
poznały wcześniej: What famous places in London do you  
remember? Uczniowie podają nazwy: Buckingham Palace,  
Big Ben, Westminster Abbey, British Museum, Hyde Park,  
Covent Garden Market, Tower Bridge. W razie potrzeby przy
pomnij nazwy, których dzieci nie pamiętają. 

•	 Zapytaj o  inne sławne miejsca w  Krakowie: What famous  
places can you see in Kraków?. Pokaż zdjęcia, nazwijcie:  
Kościół Mariacki, Sukiennice, Planty. 

2 Read and say.
•	 Poproś chętne dzieci, aby przeczytały kolejne pytania, 

wymieniając imiona koleżanek lub kolegów, którzy mają 
udzielić na nie odpowiedzi. 

•	 Potem możesz poprosić o zadawanie pytań i udzielanie od
powiedzi na zmianę w parach.

2  Read and say.   

3  Look, say and write.    

1  Look, point and listen.    2/50  

Poland Great Britainthe USA

Where is the 
London Eye?

What can you see 
in Wawel Castle?

What can you see 
in Kraków?

Where is 
Florida?

What can you see 
from the London Eye?

What is there 
in Florida?

1

4 5 6

2 3

Culture CornerCulture Corner

1.  Uczniowie łączą miejsca z krajami, a następnie słuchają nagrania i wskazują odpowiednie zdjęcia.
2. Uczniowie czytają pytania i odpowiadają na nie.
3. Uczniowie wymyślają jak najwięcej zdań na temat obrazka, opowiadają je sobie w parach i zapisują w zeszycie.
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Places in Poland, Great Britain 
and the USA
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3 Look, say and write.
•	 Powiedz, aby uczniowie pracowali w parach i wymyślili jak 

najwięcej zdań na temat obrazka, np.: It’s winter. It’s snowy 
and cold. A dragon is riding a sledge. His sledge is very fast. He 
is wearing a red hat, a green jacket, green gloves, black trousers  
and white shoes. He is happy. He is smiling. 

•	 Poproś uczniów o  zapisanie wybranych zdań w  zeszycie. 
Monitoruj pracę uczniów, zapisuj na tablicy wyrazy, które 
mają trudną pisownię. 

•	 Poproś chętne pary o przeczytanie zapisanych zdań. 

Let’s play national sports

1 Look, listen and say.

Culture corner, Let’s play national sports.    
1 Look, listen and say.
Do you want to play some sports? 
Well, if you are in Poland you can play football. You run fast, 
kick the ball and score goals.
In Great Britain people play football too, but they also play 
cricket. To play cricket you need a ball, a bat and a wicket. 
In the USA you can play baseball. You need a ball, a bat and 
a special glove. You throw the ball, hit it with the bat and run 
very fast.

2/51

 

•	 Powiedz uczniom, że będziecie rozmawiać o sportach po
pularnych w różnych państwach. Wskaż kolejne flagi i po
wiedz: This is the flag of ... ., uczniowie podają odpowiednie 
nazwy państw. 

•	 Zapytaj uczniów: What sports can you see in the pictures? 
Powiedz kilka zdań o krykiecie i bejsbolu, możesz pokazać 
zdjęcia lub zaprezentować krótkie filmiki. 

Krykiet to gra popularna w Wielkiej Brytanii, w której grają dwie drużyny po 
jedenaście osób, na owalnym trawiastym boisku. Na środku boiska znajduje 
się płaski pas, na którego końcach stoją bramki – trzy drewniane słupki wbite 
w ziemię. Gracz jednej drużyny rzuca piłką z korka obłożoną skórą w kierunku 
bramki, a  gracz drużyny przeciwnej broni bramki, próbując odbić piłkę ki
jem. Drużyny zdobywają punkty, tzw. runy. Jest wiele sposobów na zdobycie 
punktów. Krykiet to bardzo skomplikowana gra, rządzą nią aż 42 zasady.

Baseball (bejsbol) to gra popularna w  Stanach Zjednoczonych. Na boisku 
grają dwie drużyny po dziewięciu zawodników. Zawodnicy odbijają piłkę 
z korka i kauczuku kijem i łapią ją specjalną rękawicą. Gra składa się z rund. 
W każdej rundzie każda z drużyn raz gra w ataku, a raz w obronie. Zawodnicy 
muszą bardzo szybko biegać, ponieważ podczas lotu wybitej piłki zawodnicy 
muszą obiec specjalne miejsca na boisku zwane bazami. 

•	 Poproś o nazwanie kolejnych sportów na ilustracji. Nazwij 
wszystkie obiekty na obrazkach (słowo ball uczniowie mó
wią sami) i poproś uczniów o powtórzenie słów. 

•	 Odtwórz nagranie i powiedz, aby podczas nagrania ucznio
wie wskazywali odpowiednie obiekty na ilustracji. 

•	 Zapytaj uczniów, co jest potrzebne do uprawiania poszczegól
nych sportów: What do we need for football/cricket/baseball?

2 Read and say.
•	 Powiedz, aby każdy uczeń przeczytał indywidualnie zdania 

i wskazał właściwą odpowiedź. 
•	 Poproś chętnych uczniów o głośne czytanie kolejnych zdań 

i podawanie wybranej odpowiedzi, a całą klasę o sprawdze
nie zadania. 

3 Look and say.  Write. 
•	 Wskaż kolejne fragmenty zdjęć i zapytaj: What sport is it?
•	 Poproś uczniów o  zapisanie nazw sportów w  zeszytach. 

Dzieci mogą również narysować przy każdej nazwie jakiś 
charakterystyczny element sprzętu związany z  tym spor
tem. 

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Fabulous! You’ve done very well! Great 

job!

1  Look, listen and say.   2/51  

2  Read and say.   

3  Look and say. Write.    

Let’s play national sports

In football, cricket and baseball you play with a ball. Yes  No

You kick a ball in football and baseball. Yes  No

You need a wicket in baseball and cricket. Yes  No

In Great Britain people play football. Yes  No

Children play baseball in the United States. Yes  No

ball

goal

wicket
bat

ball

glove

ball
bat

What sport is it?

1. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują odpowiednie zdjęcia. 
2. Uczniowie czytają zdania i określają, czy jest ono prawdziwe czy nie.
3. Uczniowie patrzą na fragmenty zdjęć i odgadują, jaki to sport. Następnie zapisują nazwy w zeszycie.
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Cele językowe
Uczeń:
•	 poznaje nazwy zwierząt żyjących w  Polsce, Wielkiej Brytanii 

i Stanach Zjednoczonych,
•	 utrwala nazwy niektórych państw i ich flagi, 
•	 wskazuje odpowiednie zdjęcia w trakcie nagrania,
•	 układa zdania o zwierzętach z wykorzystaniem podanych słów 

i zwrotów,
•	 umie zapisać kilka zdań o narysowanym przez siebie zwierzęciu,
•	 potrafi połączyć słowa i wyrażenia przedstawione na puzzlach,
•	 powtarza nazwy sławnych miejsc w różnych państwach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 poszerza swoją wiedzę o zwierzętach żyjących w różnych krajach,
•	 umie narysować wybrane zwierzę.

Słownictwo czynne
Poland, Great Britain, the USA. Squirrel, buffalo, puffin, lynx, 
hedgehog, eagle. Squirrels have got long tails and red fur. Buffalos 
can kick hard. Lynxes can run and jump. My favourite animal is ... . 
It lives ... . It can ... .

Słownictwo bierne
How many words have we got? What countries come these flags 
from? What animals can we see in Poland/Great Britain/the USA? 
You’re the winner of culture puzzles! Congratulations!

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 104, 105), płyta CD.

Big and small animals
Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Poproś, aby uczniowie podali znane im nazwy zwierząt, 

które żyją w  Polsce. Zapisuj słowa na tablicy. Policzcie po 
angielsku, ile nazw zwierząt dzieci znają: How many words 
have we got?

1 Look, listen and say.

Culture corner, Big and small animals.    
1 Look, listen and say.
Let’s go to the zoo!
Ok! Look! There’s a buffalo. It lives in the USA. In Great Britain 
you can’t see a buffalo but you can see a puffin. They are funny 
birds! 
Look, there’s is a big bird from the USA, an eagle. And here is 
a big cat – a lynx. Look at its ears! You can see a lynx in Poland, 
in the forest. And in many parks in Poland you can see squirrels – 
they are so pretty! 
And this is a small hedgehog. There are lots of them in Great 
Britain.

2/52

 

•	 Zapytaj uczniów, do jakich państw należą te flagi: What  
countries come these flags from?

•	 Skup uwagę dzieci na zdjęciach zwierząt, nazwij je i poproś 
o powtórzenie słów. Zapytaj uczniów o polskie nazwy tych 
zwierząt.

•	 Odtwórz nagranie, poproś o  jego uważne wysłuchanie 
i wskazanie odpowiednich zwierząt. 

•	 Włącz ponownie nagranie i poproś tym razem o wskazywa
nie flag odpowiednich państw.

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania: What 
animals can we see in Poland/Great Britain/the USA? Wyjaśnij 
dzieciom, że jeże i orły żyją również w Polsce. 

2 Read and say.
•	 Poproś ochotników o  przeczytanie wyrażeń z  ramki oraz 

przykładowego zdania.
•	 Zorganizuj pracę w  parach. Powiedz, aby dzieci mówiły 

zdania o  zwierzętach, wykorzystując wyrazy z  ramki, np.: 
Squirrels have got long tails and red fur. Buffalos can kick hard. 
Eagles can fly. Puffins have got short tails. Lynxes can run and 
jump. Buffalos have got brown fur. Monitoruj pracę uczniów, 
pomagaj w sformułowaniu zdań. 

3 Draw, write and say.
•	 Poproś dwoje uczniów o przeczytanie zdań w dymkach. 
•	 Powiedz, aby dzieci narysowały swoje ulubione zwierzę i napi

sały o nim kilka zdań według wzoru. Zapisuj na tablicy wyrazy, 
których uczniowie nie znają, pomagaj w układaniu zdań. 

•	 Poproś uczniów o zaprezentowanie rysunków i przeczyta
nie zdań.

The puzzle
1 Look and read. Match and play.
•	 Powiedz, aby uczniowie odczytywali słowa i  wyrażenia 

z  lekcji kulturowych, łącząc ze sobą pary puzzli w  jednym 
kolorze. 

•	 Uczeń, który pierwszy odczyta wszystkie słowa i  wyraże
nia – wygrywa. Pogratulujcie zwycięzcy: You’re the winner  
of culture puzzles! Congratulations!

Praca domowa
•	 Poproś, aby uczniowie wybrali dwa zwierzęta z lekcji i po

szukali o nich ciekawostek. Na następnej lekcji poproś o ich 

2  Read and say.   

3  Draw, write and say.     

1  Look, listen and say.   2/52  

kick hard fly run jump short tail  
long tail red fur brown fur

What’s your favourite animal?

My favourite animal 
is a hedgehog. It lives 

in Great Britain.

Puffins can fly.

lynx

buffalo

hedgehog

puffin

eagle

Culture CornerCulture Corner

squirrel

1.  Uczniowie oglądają zdjęcia i słuchają nagrania. Następnie powtarzają nazwy zwierząt i mówią, które z nich występują 
w Polsce, Wielkiej Brytanii lub USA. 

2.  Uczniowie czytają przykładowe zdanie. Następnie w parach układają zdania o zwierzętach z ćw. 1, wykorzystując 
słownictwo z ramki. 

3.  Uczniowie rysują swoje ulubione zwierzę, piszą o nim kilka zdań, a następnie je odczytują. 
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odczytanie. Możecie przeprowadzić głosowanie na najbar
dziej interesującą informację.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Nice! Not bad! Very well!

1  Look and read. Match and play.    

1. Uczniowie czytają fragmenty wyrażeń i łączą je w całość. Kto pierwszy odczyta wszystkie – ten wygrywa!

ly
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foot
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go

hedge

ba
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buff

glo

squi
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Disney

el Castle

don Eye

nx

ket
gle

ball

ket

al

hog
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna słowa związane z witaniem nowego roku: fireworks,  

sparkler, midnight, streamers,
•	 umie złożyć życzenia noworoczne,
•	 wskazuje obrazki w trakcie słuchania nagrania,
•	 potrafi przeczytać zdania związane z witaniem nowego roku,
•	 umie zaśpiewać piosenkę noworoczną.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 wie, jak się wita nowy rok w Londynie,
•	 dokładnie wycina i koloruje litery.

Słownictwo czynne
Fireworks, sparkler, midnight, streamers. Happy New Year! There 
are fireworks at New Year. It’s midnight! We are dancing! We are 
having fun!

Słownictwo bierne
Where are the kids? What have they got?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 106), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 130), karty obraz
kowe i wyrazowe do pobrania ze strony internetowej: fireworks, 
sparkler, midnight, streamers, kartki A4 z konturowymi literami 
do ułożenia słów: HAPPY NEW YEAR!, kredki, nożyczki, długi 
sznurek, spinacze do bielizny, serpentyny, balony.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Przypomnijcie słowa związane z Bożym Narodzeniem 

poznane w klasie pierwszej: Christmas tree, Santa Claus, 
star, lights. Wskazuj elementy świątecznego wystroju klasy 
i poproś uczniów o ich nazywanie.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji dowiedzą się, jak się wita 
nowy rok i nauczą się składać życzenia noworoczne.

Dictionary

New Year. Dictionary. Listen and repeat.
fireworks, sparkler, midnight, streamers

2/53

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów o dokładne powtarzanie 
słów. Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli ich znaczenie.

•	 Pokazuj karty obrazkowe ze słowami z nagrania, nazywaj je 
i poproś o powtarzanie.

•	 Przypinaj karty do tablicy, jednocześnie je nazywając.
•	 Pokazuj karty wyrazowe z tymi samymi słowami, odczytuj 

je wspólnie z uczniami i poproś ochotników o przypinanie 
ich obok odpowiednich kart obrazkowych.

•	 Wskazuj kolejne pary kart na tablicy i proś całą klasę o ich 
nazywanie. Uczeń, który jako pierwszy poda poprawną 
nazwę, zdejmuje karty z tablicy.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 130. Poproś, aby uczniowie po
łączyli ze sobą części wyrazów i wkleili obok nich właściwe 
naklejki.

1 Listen and read.

1 Listen and read.
Boy:    Wow! This is London. It’s New Year. Look at the 

fireworks. It’s midnight. Listen.

2/54

Girls: Look! We’ve got sparklers. They’re great!
Girl:  I’ve got streamers. Let’s have fun!
All:  Happy New Year!

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie ilustracje.

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania, np.: Where are the kids? What have they got?.

•	 Odczytuj po jednym zdaniu z podręcznika i poproś o po
wtarzanie.

•	 Zaproś ochotników do samodzielnego odczytywania zdań.
•	 Podziel klasę na trzy grupy i każdej daj jedną z kart wyra

zowych: fireworks, sparkler, streamers. Przećwicz z uczniami 
zdania, w których pojawiają się te słowa. Następnie poproś, 
aby każda grupa odczytała głośno przydzielone zdanie. 
Ostatnie zdanie: Happy New Year! wypowiadają wszyscy 
razem.

2 Make and read.
•	 Rozdaj uczniom kartki A4 z konturowymi literami do uło

żenia słów: HAPPY NEW YEAR! i poproś o pokolorowanie 
i wycięcie wszystkich liter. 

•	 Następnie poproś, aby dzieci ułożyły napis i głośno go 
odczytały.

•	 Rozwieście sznurek w poprzek klasy i zawieście na nim 
napis, przypinając jego elementy spinaczami. Możecie 
ozdobić go serpentynami i nadmuchanymi balonami.

1  Listen and read.  2/54  

fireworks sparkler midnight streamers

2  Make and read.   

3  Listen and sing.  2/55   

Look at the fireworks. 
It’s midnight.

I’ve got streamers.

We’ve got sparklers.

CelebrationsCelebrations
2/53

1. Uczniowie słuchają wypowiedzi dzieci, wskazują właściwe zdjęcia i czytają zdania w dymkach.
2. Uczniowie wycinają z papieru litery, układają z nich napis Happy New Year!  i głośno go czytają.
3. Uczniowie słuchają piosenki, a następnie wspólnie ją śpiewają. 
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 ! Ćwiczenie dodatkowe
Pokazuj poszczególne litery napisu i poproś o ich policzenie. 
W ten sposób uczniowie liczą do dwunastu. Potem pokazuj 
litery od ostatniej do pierwszej. Tym razem uczniowie liczą od 
dwunastu do jednego.

3 Listen and sing.

‘Happy New Year!’ song
Happy New Year! Happy New Year! 
There are fireworks at New Year.
Happy New Year! Happy New Year!
There are sparklers at New Year. 
Happy New Year! Happy New Year!
There are streamers at New Year.

Listen, everybody! 
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, 
twelve! 
It’s midnight! It’s midnight!

Happy New Year! We are dancing!
Happy New Year! We are having fun!
Happy New Year! We are dancing!
Happy New Year! We are having fun!

2/55

•	 Włącz nagranie i poproś o jego wysłuchanie.
•	 Powtórzcie słowa piosenki najpierw bardzo głośno, potem 

bardzo cicho, a na koniec bardzo wesołym głosem.
•	 Śpiewajcie piosenkę, ilustrując ją gestami. Przy słowie 

happy rysujcie uśmiech na twarzy, przy słowach: fireworks 
i sparklers zamykajcie i otwierajcie dłonie, naśladując błyski, 
przy słowie streamers rysujcie w powietrzu spirale palcami 
wskazującymi.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zapisuj na tablicy części słów poznanych na lekcji, zastępując 
brakujące fragmenty wielokropkiem. Poproś uczniów o odga
dywanie wyrazów. Możesz zapraszać ochotników do zapisy
wania całych słów na tablicy.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 130. Powiedz, aby uczniowie 
posłuchali ponownie nagrania i ponumerowali fragmenty 
tekstu.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Well done! Good job!

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
•	 zna słowa i wyrażenia związane z Dniem Matki: bunch of flowers,  

box of chocolates, kiss, hug,
•	 wskazuje odpowiednie ilustracje podczas słuchania nagrania,
•	 potrafi przeczytać zdania w dymkach,
•	 umie zaśpiewać piosenkę dla mamy.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 wykonuje laurkę dla mamy.

Słownictwo czynne
Bunch of flowers, box of chocolates, kiss, hug. I love you mummy. 
Yes, I do. You’re the best mummy in the world. I’ve got some flowers 
and I’ve got some chocolates.

Słownictwo bierne
What’s the boy’s name? What has Bobby got for mummy? What ’s 
the girl’s name? What has Penny got for mummy?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 107), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 131), karty obraz
kowe i wyrazowe do pobrania ze strony internetowej: bunch of 
flowers, box of chocolates, kiss, hug, papier kolorowy, kolorowe 
kartki z bloku, nożyczki, klej i mazaki.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Poproś uczniów o wymienienie nazw członków rodziny. 

Zapytaj, kto z rodziny będzie niedługo miał swoje święto. 
Zapytaj o datę tego święta.

•	 Powiedz uczniom, że na lekcji nauczą się składać życzenia 
z okazji Dnia Matki i zrobią laurki dla swoich mam.

Dictionary

Mother’s Day. Dictionary. Listen and repeat.
bunch of flowers, box of chocolates, kiss, hug

2/56

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie ilustracje i powtarzali słowa.

•	 Upewnij się, czy uczniowie właściwie zrozumieli słowa kiss 
i hug.

•	 Powtórz z dziećmi słowa z nagrania najpierw grubym 
głosem, a potem cienkim głosem.

•	 Pokazuj karty obrazkowe ze słowami z nagrania i proś o ich 
nazywanie.

•	 Pokazuj karty wyrazowe z tymi samymi słowami i odczytaj 
je z dziećmi.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 131. Powiedz, aby uczniowie 
popatrzyli na ilustracje i przy każdej z nich otoczyli pętlą 
odpowiednie słowo lub wyrażenie.

1 Listen and read.

1 Listen and read.
Bobby:  Happy Mother’s Day, mummy. I’ve got  

a bunch of flowers for you. 
Mum:  Thanks, Bobby. I’ve got a kiss for you.
Dad:  We’ve got kisses for you too.
Bobby: I love you, mummy. 

2/57

Penny:  Here, mummy. A box of chocolates and a big hug for 
you. Happy Mother’s Day.

Mum: Thanks, Penny. I like chocolates.
Penny: I love you, mummy.
Mum: I love you, too.

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie ilustracje.

•	 Włącz nagranie ponownie i poproś o zapamiętanie imion 
chłopca i dziewczynki.

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania, np.: What’s the boy’s name? What has Bobby got for 
his mummy? What’s the girl’s name? What has Penny got for 
her mummy?.

•	 Odczytuj zdania w dymkach i poproś całą klasę o powta
rzanie.

•	 Poproś chętnych uczniów o indywidualne odczytywanie 
zdań.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 131. Włącz nagranie i powiedz, 
aby uczniowie wpisali odpowiednie litery w kratki przy 
wypowiedziach zgodnie z tym, kto je wypowiada.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Napisz na tablicy krótkie słowa z lekcji: mummy, kiss, hug, box, 
bunch, love. Odczytuj je kolejno i poproś o pisanie ich palcem 
w powietrzu.

2 Listen and sing.

‘I love you, mummy’ song
I love you, mummy. Yes, I do.
You’re the best mummy in the world.   (x2)

I’ve got some flowers and I’ve got some chocolates
for the best mummy in the world. (x2)

I love you, mummy. Yes, I do.
You’re the best mummy in the world.   (x2)

I’ve got a kiss and I’ve got a hug
for the best mummy in the world.   (x2)

I love you, mummy. Yes, I do.
You’re the best mummy in the world.

2/58

•	 Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie piosenki.
•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli zdanie: You’re the best 

mummy in the world.
•	 Powtórz z uczniami słowa piosenki w zmieniającym się 

tempie, zaczynając każdą zwrotkę bardzo wolno i kończąc 
bardzo szybko.

•	 Zaśpiewajcie piosenkę całą klasą. Potem przydziel drugą 
i czwartą zwrotkę chętnym uczniom, a pozostałe śpiewajcie 
wspólnie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaśpiewajcie piosenkę o mamie z ilustracją ruchową. Przy sło
wach I love you mummy. rysujcie obiema rękami duże serce 
w powietrzu, przy słowach Yes, I do. kiwajcie potakująco gło
wami, przy słowach In the world. rysujcie duże koło w powie
trzu. Śpiewając drugą zwrotkę, wykonujcie gest wręczania 
prezentu. Śpiewając czwartą zwrotkę, prześlijcie dłonią całusa 
i pokażcie, jak obejmujecie mamę.
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3 Make and write.
•	 Przygotujcie papier kolorowy, kolorowe kartki z bloku, 

nożyczki, klej i mazaki.
•	 Powiedz, aby uczniowie złożyli kartkę z bloku na pół. Po

proś o wycięcie serduszek i kwiatów z kolorowego papieru 
i przyklejenie ich na pierwszej stronie laurki.

•	 Napisz na tablicy nazwę święta: Mother’s Day. Powiedz, aby 
dzieci zrobiły taki napis kolorowymi mazakami na pierwszej 
stronie laurki.

•	 Napisz na tablicy życzenia dla mam, np.: All the best, 
Mummy! i poproś o napisanie ich w środku laurki.

Praca domowa
•	 Powiedz uczniom, aby wręczyli laurki swoim mamom 

i zaśpie wali im piosenkę, którą poznali na lekcji.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Well done! Good job!

1  Listen and read.  2/57  

bunch of 
flowers

box of 
chocolates kiss hug

2  Listen and sing.  2/58  

3  Make and write.   

A box of chocolates 
and a big hug for you.

I’ve got a bunch 
of flowers for you.

2/56

1. Uczniowie słuchają wypowiedzi dzieci, wskazują właściwe zdjęcia i głośno czytają zdania w dymkach. 
2. Uczniowie słuchają piosenki, a następnie wspólnie ją śpiewają. 
3. Uczniowie wykonują laurki na Dzień Matki i piszą życzenia: Happy Mother’s Day!
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Cele językowe
Uczeń:
•	 rozpoznaje i nazywa zwierzęta: hare, tortoise, bird, fox, mouse,
•	 zna nazwy czynności: walk, sleep, laugh,
•	 wskazuje odpowiednie obrazki w czasie słuchania historyjki,
•	 potrafi przeczytać zdania z historyjki,
•	 umie odegrać swoją rolę w przedstawieniu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
•	 przygotowuje maski i dekoracje,
•	 potrafi współpracować w grupie w trakcie przygotowywania 

przedstawienia. 

Słownictwo czynne
Hare, tortoise, bird, fox, mouse, walk, sleep, laugh. How are you? 
Look. It’s our friend, the tortoise. He isn’t nice. I’m fast and you’re 
slow! Don’t laugh. I’m slow but I don’t stop. Can you run? I can win 
the race. The hare is fast. The tortoise is the winner. Let’s be friends.

Słownictwo bierne
Who is slow? Who can run? Who can walk? Who is sleeping? Who’s 
the winner? 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 108, 109), płyta CD, zeszyt ćwiczeń (s. 132), karty 
obrazkowe i wyrazowe do pobrania ze strony internetowej: hare, 
tortoise, bird, fox, mouse, elementy dekoracji, np. kilka zielonych 
gałęzi, sznurek, dziecięcy rowerek lub coś, co zastąpi kierowni
cę roweru (np. krótki drążek, rulon po ręcznikach papierowych 
lub gruby plastikowy wieszak), kartki ze skopiowanym tekstem 
dialogów, zakreślacze, ew. kartki do wykonania masek i gumki.

Rozgrzewka
•	 Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
•	 Poproś uczniów o podanie wszystkich nazw zwierząt, jakie 

znają.
•	 Powiedz uczniom, że na lekcji przygotują przedstawienie 

o zającu i żółwiu i dowiedzą się, kto wygrał wyścig.

Dictionary

The Hare and the Tortoise.  Dictionary. 
  Listen and repeat.
hare, tortoise, bird, fox, mouse, walk, sleep, 
laugh, winner

2/59

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie ilustracje i powtarzali słowa.

•	 Wymieniaj nazwy zwierząt i poproś o powtarzanie.
•	 Wypowiadaj nazwy zwierząt w przypadkowej kolejności 

i proś o wskazywanie ich na ilustracjach.
•	 Wymieniaj czasowniki z nagrania, ilustrując je ruchem 

i gestami: walk – chodzenie tam i z powrotem, sleep – za
mknięte oczy, głowa oparta na złożonych dłoniach, laugh 
– śmiech. Dzieci powtarzają słowa i twoje gesty.

•	 Podnieś ręce do góry w geście zwycięstwa, uśmiechnij się 
i powiedz z dumą: I’m the winner. Dzieci powtarzają za tobą 
zdanie i gest. Upewnij się, że uczniowie dobrze zrozumieli 
znaczenie tego zdania.

•	 Pokazuj karty obrazkowe ze słowami z nagrania i poproś 
o ich nazywanie.

•	 Zademonstruj karty wyrazowe z tymi samymi słowami 
i odczytaj je wspólnie z dziećmi.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 132. Powiedz, aby uczniowie 
popatrzyli na fragmenty ilustracji, odgadli, kogo przedsta
wiają i połączyli je z odpowiednimi słowami.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zaproś na środek chętnego ucznia. Pokaż mu jedną z kart ob
razkowych ze słowami z tej lekcji i poproś o przedstawienie 
słowa za pomocą ruchu i gestów. Pozostali uczniowie próbują 
odgadnąć słowo. Uczeń, który jako pierwszy poda poprawną 
odpowiedź, prezentuje kolejne słowo.

1 Listen and read.

1 Listen and read.
1 Tortoise:  Hello!
 Mouse:  Look. It’s our friend, the tortoise.
 Fox:  Hello, tortoise! How are you?
 Tortoise:  I’m fine.

2 Mouse:  Oh no. It’s the hare.
 Bird:  He isn’t nice.
 Hare:  Hello, tortoise. Ha! Ha! I’m fast! And you’re slow!
 Tortoise:  I’m walking. You’re riding a bike.

3 Hare:  I can run. Can you run?
 Tortoise: No, I can’t. But I can win a race.
 Mouse:  I like races. Do you like races?
 Bird, fox: Yes, we do.
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1  Listen and read.  2/60 

hare tortoise bird fox mouse

I’m fast and you’re slow!

You’re riding a bike.

I’m fast and you’re slow!

I’m slow, but I don’t stop. 

No, I can’t, but  
I can win a race.

I can run.  
Can you run?

Look! It’s our friend, 
the tortoise.

Hello.
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1.  Uczniowie słuchają nagrania i śledzą obrazki. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach. 108
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4 Hare:  Ha! Ha! Hee! Hee! I’m fast and you’re slow!
 Tortoise:  Don’t laugh. I’m slow, but I don’t stop.
 Fox:  One, two, three, go!
 Bird, mouse: Go, go, go!

5 Hare:   The tortoise is slow. He isn’t running. I can win the 
race.

 Tortoise:  I’m walking. I can’t run. But I can walk and walk. 

6 Bird:  The hare is sleeping.
 Hare:  I’m the winner ...
 Tortoise:   Hee! Hee! The hare isn’t running now. I’m walking. 

I’m not stopping.

7 Fox:  Well done, tortoise. You’re the winner!
 Tortoise:  I’m the winner!
 Mouse, bird: Hurray!
 Hare:  What? Oh no!

8 Fox:  Ha! Ha! The hare is fast.
 Mouse:  Hee! Hee! The tortoise is slow.
 Bird:  Ho! Ho! The tortoise is the winner.
 Hare:  I’m sad. I’m not the winner. They’re laughing!
 Tortoise:  It’s OK. Let’s be friends.

•	 Włącz nagranie i poproś uczniów, aby w trakcie słuchania 
wskazywali kolejne obrazki.

•	 Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania: Who is fast? Who is slow? Who can run? Who can 
walk? Who is sleeping? Who’s the winner?.

•	 Włącz nagranie ponownie i poproś uczniów, aby w trakcie 
słuchania wskazywali zwierzęta, które mówią w danym 
momencie.

•	 Odczytuj zdania z historyjki i poproś całą klasę o powtarzanie.

•	 Następnie odczytuj zdania ponownie i proś wybranych 
uczniów o indywidualne powtarzanie.

•	 Przydziel chętnym uczniom role postaci występujących 
w historyjce i poproś o przeczytanie jej z podziałem na role.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 132. Powiedz, aby uczniowie po
patrzyli na obrazki i i uzupełnili zdania wyrazami z ramki.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Odczytuj w przypadkowej kolejności wypowiedzi bohaterów 
historyjki i poproś dzieci o nazywanie zwierząt, które je 
wypowiadają.

2 Play.
•	 Przygotuj z uczniami przedstawienie. Zróbcie proste deko

racje, wykorzystując, np. gałęzie jako drzewa w lesie, sznu
rek do wyznaczenia linii mety. Możecie wykorzystać także 
dziecięcy rowerek lub zrobić kierownicę roweru, np. z drąż
ka, rulonu po ręcznikach papierowych lub grubego plasti
kowego wieszaka. Jeśli to możliwe – przygotujcie z papieru 
maski zająca, żółwia, ptaka, lisa i myszy i przymocujcie do 
nich gumki.

•	 Przydziel pięciorgu chętnym uczniom role zająca, żółwia, 
ptaka, lisa i myszy. Jeśli jest więcej chętnych, utwórz kilka 
grup występujących, aby każdy mógł wziąć udział w przed
stawieniu. Pokaż, gdzie w podręczniku znajduje się tekst 
sztuki (s. 110) i poproś o nauczenie się ról na pamięć. 
Możesz rozdać aktorom skopiowane kartki z tekstem i zazna
czyć na nich poszczególne role kolorowymi zakreślaczami.

•	 Przećwicz role z poszczególnymi osobami i grupami. 
Odegrajcie przedstawienie. Zaproście na nie rodziców, 
rodzeństwo, koleżanki i kolegów.

Zakończenie
•	 Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
•	 Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Well done! Good job!

5

7

6

8

walk sleep laugh winner

2  Play.  

It’s OK. Let’s  
be friends.They’re  

laughing!

I’m walking. I’m  
not stopping.

The hare  
is sleeping.

I can win the race.

I’m walking. I can’t run. 

I’m the winner!

What? Oh no!

2.  Nauczyciel przydziela ochotnikom role poszczególnych postaci do nauczenia się na pamięć. Uczniowie wspólnie 
z nauczycielem przygotowują scenografię i rekwizyty do przedstawienia, a następnie odgrywają sztukę przed 
publicznością – rodzicami, rodzeństwem oraz koleżankami i kolegami. 
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High Five
nasze zasady

1.   Zaczynam
y lekcję w

 skupieniu i ciszy,  

od razu jesteśm
y gotow

i do pracy.

2.   Nie rozm
awiamy na lekcji, a kiedy chcemy 

coś powiedzieć – podnosimy rękę.

3.  Słuchamy wszystkich poleceń  

i staramy się je poprawnie wykonywać.

4.  Uważamy podczas zajęć, pilnie słuchamy nagrań, 

wypowiedzi nauczyciela oraz koleżanek i kolegów.

5.  Staramy się poprawnie i ładnie 

odpowiadać po angielsku.
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