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Dla nauczyciela

Dla ucznia

Seria dla uczniów klas 1-3  w 100% zgodna z nową podstawą programową.
Gwarancja skutecznej komunikacji, kontynuacji nauki języka, otwarte okno na świat.

Podręcznik

•   spiralny sylabus
gramatyczno-leksykalny, 

•   rosnący poziom trudności ćwiczeń, 
•   projekty, 
•   przyjazne i atrakcyjne rysunki, 
•   rytmiczne piosenki.

Zeszyt ćwiczeń

•   odzwierciedlenie struktury podręcznika, 
•    dodatkowe ćwiczenia powtórzeniowe 

z elementami samooceny, 
•   lekcje z filmami National Geographic, 
•   ćwiczenia z pisania i czytania zgodne 

z podstawą programową edukacji 
wczesnoszkolnej.

Bogata baza materiałów dydaktycznych 
gotowych do wykorzystania, m.in.:

•   testy, 
•   nagrania i filmy, 
•   program nauczania, 
•   rozkłady materiału, plany wynikowe, 
•   przedmiotowe kryteria oceniania.

dlanauczyciela.pl

Diagnoza ułatwia monitorowanie postępów 
uczniów i realizacji podstawy programowej. 
W ofercie m.in.:

•   testy do diagnozy przedmiotowej,
•  raporty z analizy wyników,
•  opinie i rekomendacje.

dlanauczyciela.pl

Bank pomysłów

Karty obrazkowe

www.nowaera.pl nowaera@nowaera.pl

Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

Książka nauczyciela
z trzema płytami audio i płytą DVD

Multibook

•   ćwiczenia interaktywne,
•  audio i filmy.

dlanauczyciela.pl
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Cele językowe
Uczeń:
• wymienia angielskie słowa i wyrażenia związane z wakacjami 

podczas zabawy,
• łączy ilustracje z odpowiednimi wyrazami i dostrzega brakujące 

ilustracje,
• czyta tekst, zastępując ilustracje słowami,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu,
• dopasowuje pytania do odpowiedzi,
• potra�  zapytać i udzielić odpowiedzi według wzoru.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• umie pracować w parach i w zespole.

Słownictwo czynne
People, read a book, ice-hockey, poster, jacket, fur, play the piano, 
door, helmet, guitar, trousers, skateboard, ill, gira� e, tail, dance, 
shoes, favourite, play chess, ride a bike, snowing, play basketball, 
play football, skiing, play computer games, thirteen. What’s your 
name? Who is this? Can I have an apple, please? Can you play chess? 
Where is the computer? Have you got a dog? Do you watch TV at the 
weekend? No, I don’t. I ride my bike. It’s on my desk. Yes, I have. His 
name is Spot. This is my neighbour. No I can’t. Here you are.

Słownictwo bierne
T-shirt, knee pads, top, jeans, dress, skirt, she’s wearing, he’s sitting, 
she’s jumping, she’s dancing, he’s rollerblading. Where is Jim from? 
How old is Jim? What’s the weather like in winter? What is Jim’s 
favourite sport? 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 4, 5), płyta CD, kartki z pytaniami i odpowiedziami 
z ćw. 4., kłębek włóczki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną znaną z klasy 

drugiej. Jeśli trzeba, powtórz z klasą tekst rymowanki:
Hello, Children!
How are you today?
Hello, Teacher!
We’re � ne. We’re OK!

• Powitaj nowych uczniów. Przedstaw się po angielsku, a je-
śli są nowi uczniowie – zapytaj każdego o imię: What’s your 
name?.

• Porozmawiaj z uczniami na temat wakacji. Zapytaj, czy dzie-
ci miały okazję używać języka angielskiego i czy poznały ja-
kieś nowe słowa lub wyrażenia. Poproś, żeby przypomniały 
sobie takie słowo lub wyrażenie. 

• Stańcie wszyscy w kręgu. Weź kłębek włóczki i rzuć do wy-
branego dziecka, mówiąc jego imię i jednocześnie trzyma-
jąc nić. Zadaniem dziecka jest złapać kłębek i  powiedzieć 
słowo lub wyrażenie po angielsku (najlepiej nowo pozna-
ne), a następnie powiedzieć imię wybranego dziecka i rzu-
cić kłębkiem, trzymając jednocześnie za nić. Zabawa jest 
kontynuowana do momentu, kiedy wszyscy uczniowie od-
powiedzą. Kłębek powinien wrócić do nauczyciela.

• Poproś, aby dzieci przejrzały podręcznik i  powiedziały, 
o czym będą się uczyć w klasie trzeciej, jakie tematy wydają 
im się ciekawe, które zdjęcia zainteresowały je szczególnie.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otwarcie 
podręczników.

1 Look, read and say. Draw and write the missing words.
• Poproś uczniów, aby wskazywali i  powtarzali usłyszane 

wyrazy: people, read a  book, ice-hockey, poster, jacket, fur, 
play the piano, door, helmet. Powtórz ćwiczenie, tym razem 
wymieniając słowa w przypadkowej kolejności. 

• Ponownie nazywaj kolejne ilustracje, a  uczniowie przesu-
wając palcem, łączą ilustracje z wyrazami. Można powtórzyć 
to ćwiczenie, podając nazwy w przypadkowej kolejności. 

• Poproś uczniów o  wypisanie i  zilustrowanie w  zeszytach 
wszystkich wyrazów, do których nie ma ilustracji.

2 Read and say.
• Wyjaśnij, że przeczytasz tekst, zatrzymując się przed ilustra-

cjami. Zadaniem uczniów będzie zastąpić każdą ilustrację 
słowem. 

• Zaproponuj czytanie tekstu w taki sposób, że każde dziecko 
przeczyta tylko jedno zdanie. Uczniowie czytają kolejno.

• Sprawdź rozumienie tekstu, zadając pytania: Where is Jim 
from? How old is Jim? What’s the weather like in winter? What 
is Jim’s favourite sport?.

3 Read and match.
• Poproś uczniów o przeczytanie opisów i dopasowanie ich 

do zdjęć. Sprawdź: Ty podajesz po angielsku kolor ramki, 
a chętni uczniowie czytają opis. Następnie Ty czytasz opis, 
a uczniowie podają kolor ramki.
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ride a horse  favourite  Let me …  take a photo  

do karate  Help!  play the piano  

write a story / write stories

jackethelmetglasses

2 Read and say .  

1 Look, read and say . Draw and write the missing words .  

poster

people

door

guitar

tail

dance

fur top

giraffe

shoes

trousers

skateboard

read a book

play the piano

ice hockey ill winter

Hello

1. Uczniowie odczytują słowa i zwroty i wskazują właściwe zdjęcia. Następnie w zeszycie zapisują słowa, do których 
nie ma zdjęć i je ilustrują.  

2. Uczniowie czytają tekst, zastępując obrazki odpowiednimi słowami.

My name is Jim. I’m from Canada. I’m  years old. My favourite sport 

is . I like  too. I don’t like . At the weekend, I , ,

and . I sometimes . It is  in Canada in winter. I go 

and I . What’s your  sport? What do you do at the weekend?
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4 Read, match and say. Write.
• Rozdaj 12 uczniom sześć kart z pytaniami i sześć kart z odpo-

wiedziami z podręcznika. Zadaniem uczniów jest dobrać się 
w pary (pytanie i odpowiedź) i stanąć obok siebie. Ucznio-
wie czytają swoje pytania i odpowiedzi. Można to ćwiczenie 
przygotować dla wszystkich uczniów.

• Poproś uczniów o zapisanie w zeszytach wybranego pyta-
nia z ćwiczenia. Następnie uczniowie w parach zamieniają 
się zeszytami i odpowiadają na pytania. W podobny sposób 
zapisują kolejne dwa minidialogi.

Zakończenie
• Pożegnaj się z dziećmi rymowanką na zakończenie:

Have a nice day, children!
And the same to you!
Bye, bye for now!
Goodbye! See you soon!

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

Notatki:
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1. Uczniowie odczytują słowa i zwroty i wskazują właściwe zdjęcia. Następnie w zeszycie zapisują słowa, do których 
nie ma zdjęć i je ilustrują.  

2. Uczniowie czytają tekst, zastępując obrazki odpowiednimi słowami.

My name is Jim. I’m from Canada. I’m  years old. My favourite sport 

is . I like  too. I don’t like . At the weekend, I , ,

and . I sometimes . It is  in Canada in winter. I go 

and I . What’s your  sport? What do you do at the weekend?
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3 Read and match .  

4 Read, match and say . Write .  

Can I have an apple, please?

Yes, I have. His name is Spot.

Do you watch TV at the weekend?

Can you play chess?

Where is the computer?

No, I don’t. I ride my bike.

This is my neighbour.

Have you got a dog?

It’s on the desk.

Here you are.

No, I can’t.

Who is this?

1 He’s wearing a green T-shirt, jeans 
and black shoes. He’s sitting.

3  He’s wearing a red top and knee 
pads. He’s rollerblading.

2  She’s wearing a red dress and red 
shoes. She’s jumping.

4  She’s wearing a pink top and a pink 
skirt. She’s dancing.

3. Uczniowie czytają opisy i dopasowują do nich zdjęcia, podając numer zdania i kolor ramki. 
4. Uczniowie czytają pytania i odpowiedzi i łączą je w minidialogi. Następnie odczytują je w parach, a potem zapisują 

w zeszycie trzy wybrane minidialogi.
5

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji,
• nazywa poznane sporty i zainteresowania oraz zajęcia

wykonywane w czasie wolnym,
• potra�  przeczytać krótkie zdania,
• recytuje rymowankę związaną z omawianym tematem,
• śpiewa piosenkę o literach alfabetu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• wie, jak ważny dla bezpieczeństwa jest kask rowerowy.

Słownictwo czynne
Basketball, football, volleyball, tennis, skateboard, horse-riding, 
riding a bike, swimming, ice hockey, riding a sledge, ice-skating, 
skiing, watch TV, listen to music, text a friend, play chess, play board 
games, play computer games, read a book, play the piano, do home-
work, call grandma, swim, play the guitar, run, dance, draw, go 
rollerblading, jump.

Słownictwo bierne
Look! I’ve got some cards. What sports can you see?. What can you 
see in the picture? Are there any children? How many boys can you 
see? How many girls can you see? What are they doing? What’s this? 
There are sports and hobbies in the chant, but some of them are not 
on the blackboard. Which ones? Listen to the alphabet song. What 
letters do you remember?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 6, 7), zeszyt ćwiczeń (s. 4, 5), płyta CD, karty ob-
razkowe z HE2 Unit 6 i 7, kartki z literami: A, B, C, D, opcjonalnie 
wstążka lub sznurek.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką.
• Powiedz Look! I’ve got some cards. What sports can you see?. 

Pokazuj kolejno karty obrazkowe z HE2 U7 i poproś chętne 
dzieci o ich nazywanie (basketball, football, volleyball, tennis, 
skateboard, horse-riding, riding a bike, swimming, ice hockey, 
riding a sledge, ice-skating, skiing). 

• Ponownie poproś dzieci o nazywanie poznanych sportów. 
Tym razem przykryj kartę obrazkową kartonikiem i powoli 
przesuwaj, odkrywając obrazek i pytając: What sport is it?.

• Powiedz: Look, look it’s time for a book! i otwórz podręcznik. 
Zapytaj dzieci: What can you see in the picture? Are there any 
children? How many boys can you see? How many girls can 
you see? What are they doing? What’s this? i wskaż na kask. 
Jeśli dzieci nie pamiętają słowa, podpowiedz i przypomnij, 
dlaczego kask jest tak ważny podczas jazdy na rowerze.

1 Listen and say.

Unit 1, Opener. 1 Listen and say.
We often ride our bikes. Riding a bike is a great hobby.
She always wears a helmet.
I like riding my bike.

1/2

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie podczas słuchania 
jednocześnie śledzili tekst w ramkach, a następnie powiedz, 
że tym razem wspólnie przeczytacie tekst, jeden wyraz na-
uczyciel, jeden uczniowie – na zmianę. Możecie powtórzyć 
czytanie, tym razem zaczynając od uczniów.

2 Listen and chant.

Unit 1, Opener. 2 Listen and chant.
I ride my bike, I dance and swim.
I play the guitar and run in the gym. 
Hobbies are great, hobbies are cool.

I read books and play football at school. 
I listen to music, I draw and play.
I go rollerblading and jump every day. 

Hobbies are great, hobbies are cool.
I read books and play football at school.

1/3

• Powiedz uczniom, że za chwilę wysłuchają rymowanki, 
podczas której podniosą rękę do góry, gdy usłyszą znany 
sport lub hobby – dla ułatwienia na tablicy można umieścić 
karty obrazkowe. Możesz powtórzyć, tym razem, jeśli dzie-
ci usłyszą sport, podnoszą ręce do góry, a jeśli hobby robią 
dłońmi młynek – dla ułatwienia sporty i zainteresowania 
umieszczone na tablicy można pogrupować.

• Zapytaj: There are sports and hobbies in the chant, but some of 
them are not on the blackboard. Which ones? Jeśli uczniowie 
mają problem, dla ułatwienia wymień wszystkie czynno-
ści w przypadkowej kolejności jednocześnie je naśladując 
swim, play the guitar, run, ride a bike, dance, read books, play 
football, listen to music, draw, go rollerblading, jump. Zada-
niem uczniów będzie powtórzyć nazwę czynności, której 
nie ma na tablicy. 

She always wears a helmet.

1
Unit My hobby
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• Powtarzaj z dziećmi zwroty z rymowanki na zmianę raz we-
sołym głosem, raz głosem robota. Powtórzcie w podobny 
sposób całe wersy. Odtwórz nagranie i spróbujcie wspólnie 
powiedzieć rymowankę.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 5. Powiedz, aby każde dziecko 
uzupełniło tabelkę zgodnie z własnymi upodobaniami, 
a następnie zadało pytania dwóm osobom z klasy i wpi-
sało ich odpowiedzi.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 5. Powiedz, aby uczniowie
połączyli wyrazy tak, aby powstały zwroty.

3 Listen, count and answer the questions.

Unit 1, Opener. 3 Listen, count and answer
the questions.
One.
How many helmets can you see?
Two.
How many bikes are there?
Three.
How many arms are there?

1/4

• Powiedz uczniom, że za chwilę wysłuchają nagrania i będą 
odpowiadać na pytania. Włącz nagranie i po każdym pytaniu 
zrób pauzę. Uczniowie udzielają odpowiedzi. Zadaj kilka 

dodatkowych pytań: What colour is the girl’s T-shirt? What is 
the colour of their shorts?.

• Powiedz: Look! I’ve got more cards. Pokazuj kolejno karty 
obrazkowe z HE2 U6 i poproś uczniów o ich nazywanie 
(watch TV, listen to music, text a friend, play chess, play board 
games, play computer games, read a book, play the piano, 
do homework, call grandma). 

• Ponownie poproś dzieci o nazywanie poznanych aktywno-
ści. Tym razem powoli obracaj prezentowaną kartę o 360 
stopni, możesz dla utrudnienia obracać raz w pionie, raz 
w poziomie. Potem zapytaj: Are they sports? What are they.?
Jeśli uczniowie mają problem, podpowiadaj po jednej lite-
rze: h …o … b …

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Ze sznurka/taśmy utwórz dwa koła: Sports i Hobbies z częścią 
wspólną (możesz też narysować koła na tablicy). Rozdaj karty 
obrazkowe ze sportami i zainteresowaniami, a następnie po-
proś o właściwe umiejscowienie kart. Wspólnie sprawdźcie, 
czy karty są w odpowiednich miejscach.

4 Listen and sing.
• Powiedz uczniom, że na początku każdego rozdziału bę-

dziecie się uczyć kolejnych liter angielskiego alfabetu, 
śpiewając piosenkę. Włącz nagranie i poproś o uważne wy-
słuchanie piosenki: Listen to the alphabet song. Zapytaj, jakie 
litery pojawiły się w piosence: What letters do you remember?.

• Zapisz na tablicy pierwsze cztery litery alfabetu i powtórz 
z uczniami słowa piosenki, wskazując odpowiednie litery.

Unit 1, Opener. 4 Listen and sing.
A and B and C and D,
I like you and you like me. 
D and C and B and A,
Come with me. Let’s play. (x2)

1/5

• Poproś o otworzenie podręcznika na s. 113, gdzie znajdu-
je się tekst piosenki. Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę. Przy 
słowach: I like you and you like me każde dziecko wskazuje 
kolegę lub koleżankę, a potem siebie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rozdaj kartki z literami: A, B, C, D wszystkim dzieciom i poproś, 
aby dzieci, które mają daną literę, wykonywały czynności, np.: 
A dance, C play the piano, D play basketball, B swim, D ski, B ride 
a bike, C read a book, A play chess.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 4. Powiedz, aby uczniowie
pokolorowali swoje ulubione wyrazy i wyrażenia.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 5., s. 5. Powiedz, aby uczniowie
połączyli każdą literę z rzeczą, której nazwa zaczyna się 
na tę literę.

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

Opener

Alphabet 
corner

1 Listen and say .  1/2

2 Listen and chant .  1/3

3 Listen, count and answer the questions .  1/4

Nauczysz się:
• opowiadać o swoim hobby,
• rozmawiać o kolekcjach,
• mówić o tym, co inni ludzie lubią robić.

4 Listen and sing . 1/5

I like riding my bike.

We often ride our bikes.
Riding a bike is a great hobby.

7



  

Unit 1  My hobby

8 9

Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• rozumie treść wysłuchanej historyjki,
• potra�  odpowiedzieć na pytania dotyczące treści historyjki,
• potra�  czytać fragmenty historyjki z podziałem na role,
• mówi o czynnościach wykonywanych w 1. i 3. osobie liczby 

pojedynczej czasu Present Simple,
• śpiewa piosenkę o rożnych zajęciach/czynnościach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• umie pracować w parach i w zespole.

Słownictwo czynne
Swim, play the guitar, run, ride a bike, dance, read books, play 
football, listen to music, draw, go rollerblading, jump, camera, free 
time, hobby, do karate, play the keyboard, ride a horse, take photos, 
write a story, Snap rides / I ride a horse. Kate does / I do karate. 
Chatty takes / I take photos. Honey writes / I write a blog. Fred plays 
/ I play keyboard.

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. Check the meaning of the 
words in the wordlist. You’ve got 2 minutes. Listen to the story and 
point to the right pictures. What is Kate’s hobby? What is Snap’s 
hobby? What is Chatty’s hobby? What is Fred’s hobby? Who’s got 
a camera? Who isn’t in the photo? Who writes a blog? 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 8, 9), zeszyt ćwiczeń (s. 6, 7), płyta CD, paski papieru.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Powtórz z uczniami nazwy czynności z rymowanki poznanej 

na ostatniej lekcji. Do każdej czynności dodaj gest, np. swim
– klaśnij, play the piano – dłonie złożone w daszek/domek, 
run – prawą ręką dotknij lewego ramienia. Wymieniaj czyn-
ności, a uczniowie niech pokazują gesty. Stopniowo doda-
waj nowe gesty do kolejnych czynności. 

• Przypomnijcie rymowankę z ostatniej lekcji. Spróbujcie 
ponownie powiedzieć rymowankę, tym razem ilustrując 
czynności gestami.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 1, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
camera, free time, hobby, do karate, play the keyboard,
ride a horse, take photos, write a story

1/6

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły zna-
czenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie cza-
sowym: Open your books on page 114 and check the words in 
the wordlist. You’ve got 2 minutes. Można włączyć timer lub 
przypomnieć po minucie o pozostałym czasie.

• Wymieniaj kolejno słowa i zwroty z ramki, prosząc uczniów 
o podawanie ich polskich odpowiedników. Następnie wy-
mieniaj słowa w języku polskim, a zadaniem uczniów bę-
dzie podawać angielskie odpowiedniki. 

1 Listen and say.

Unit 1, Lesson 1. 1 Listen and say.
1  Teacher:  Hello, everyone. Today is a hobby day at

our school. Let’s see what you do in your free time.
Teacher: But where’s Snap?
Kate, Chatty: I don’t know …
Teacher: Ok, let’s start.

2 Teacher: Kate, what’s your hobby?
Kate: I do karate. Look! I love it!
Teacher: That’s great! Thank you, Kate!
Teacher: Snap! What are you doing? Why is that horse here?
Snap:  I ride a horse. That’s my hobby, and this is my 

horse.
Teacher: That’s amazing, but a horse can’t be at school.
Snap: Ok, Miss.

3  Teacher:  So Kate does karate, Snap rides a horse. What’s 
your hobby, Fred?

Fred: I play the keyboard. Listen!
Teacher:  That’s very nice, Fred. Thank you. And you 

Chatty? What do you do in your free time?
Chatty: I’ve got a camera and I take photos! 
Teacher:  Oh, that’s great! Please take a lot of photos of 

our Hobby Day.
4 Teacher: And you Honey? What’s your hobby?

Honey:  I write a blog. Now I can write a story about our 
Hobby Day.

Teacher: Super! 
5 Chatty: Honey, here are some photos for your blog.

Honey:  Oh, thank you Chatty. There’s Fred, Kate, Snap 
and me. And where is Chatty? Oh, she takes
the photos. She’s not in any photo.

1/7

Story 
corner

camera  free time  hobby  do karate  

play the keyboard  ride a horse  

take photos  write a story

1/6

1 Listen and say .  1/7

2

4

3

5

I do karate.
I take photos!

I ride a horse.

I can write a story. She takes the photos.

Kate does karate, 
Snap rides a horse. 

1
Today is a hobby day at our school.

I ride a horse
Lesson

1

1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słowa. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.8



  

8 9

• Włącz nagranie i powiedz, aby uczniowie w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie obrazki: Listen to the story and 
point to the right pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. Pytaj: 
What is Kate’s hobby? Who writes a blog? itp.

• Odczytuj kolejno zdania historyjki i poproś o ich powtarzanie.
• Wybierz pięcioro chętnych uczniów i przydziel im role bo-

haterów historyjki. Poproś o odczytanie historyjki. Możesz 
powtórzyć czytanie z podziałem na role, wybierając kolejne 
chętne dzieci.

2 Look and say.
• Poproś uczniów o uważne słuchanie i wskazywanie obraz-

ków: Snap rides a horse. Kate does karate. Chatty takes photos. 
Honey writes a blog. Fred plays keyboard. A następnie poproś 
o powtarzanie i jednoczesne wskazywanie ilustracji. 

• Rozpocznij zdanie, np.: Snap rides a … Uczniowie dopowia-
dają. Następnie powtórz to ćwiczenie, podając tylko imiona 
bohaterów.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 7. Powiedz, aby uczniowie wy-
słuchali nagrania i uzupełnili zdania wyrazami z ramki, 
a następnie przykleili odpowiednie naklejki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 6. Powiedz, aby uczniowie po-
łączyli części zwrotów w pary a następnie wpisali litery 
do diagramu i odczytali hasło.

3 Listen and sing. Then read and say.

Unit 1, Lesson 1. 3 Listen and sing.
Then read and say.
What’s your hobby? 
I do karate.
And she does karate too.

What’s your hobby?
I ride a horse.
And he rides a horse too.

What’s your hobby?
I take photos.
And she takes photos too.

What’s your hobby?
I write stories.
And he writes stories too.

What’s your hobby?
I play the keyboard.
And she plays the guitar, Ooo!

1/8

• Włącz nagranie, poproś o uważne słuchanie piosenki i jed-
noczesne wskazywanie odpowiednich ilustracji.

• Ponownie odtwórz nagranie, zatrzymując je po każdym 
wierszu, poproś uczniów o powtarzanie.

• Przeczytaj pierwszą parę zdań: I take photos. She takes photos
i poproś chętnych uczniów o przeczytanie kolejnych par 
zdań. Następnie czytaj tylko po jednym zdaniu z pary. Za-
daniem uczniów jest podać drugie zdanie.

• Podziel uczniów na dwie grupy. Pierwsza mówi: What’s your 
hobby?, Ty odpowiadasz: I do karate, a druga grupa mówi: 
And she does karate too. Powtórz ćwiczenie, zmieniając zdania.

• Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę, wskazując ilustracje 
w podręczniku.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 7. Powiedz, aby uczniowie
wysłuchali nagrania i uzupełnili tekst wyrazami z ramki.

4 Read and write.
• Poproś uczniów o właściwe dopasowanie wyrazów z puzzli 

i zapisanie zdań w zeszytach. Poproś chętnych uczniów 
o przeczytanie zdań, a następnie poproś wszystkich o dopi-
sanie jednego zdania o własnym hobby i jednego o hobby 
kolegi/koleżanki z ławki.

5 Make and talk.
• Rozdaj dzieciom paski papieru i poproś, aby napisały na 

nich nazwy swoich hobby. Następnie dzieci losują kartki. 
Pierwsza osoba mówi zdanie, np.: I read books, a następna 
dodaje do niego kolejne: I read books and I play chess.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 6. Poproś, aby uczniowie uzu-
pełnili zdania wyrazami z ramki.

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

Story 
corner

camera  free time  hobby  do karate  

play the keyboard  ride a horse  

take photos  write a story

1/6

1 Listen and say .  1/7

2

4

3

5

I do karate.
I take photos!

I ride a horse.

I can write a story. She takes the photos.

Kate does karate, 
Snap rides a horse. 

1
Today is a hobby day at our school.

I ride a horse
Lesson

1

1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słowa. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.8

Lesson 1

I take , she takes .

I write a , he writes .

I do , she does .

I play the , she plays the .

I ride a , he rides a .

2 Look and say .

3 Listen and sing . Then read and say . 1/8 Grammar
song

Snap rides a horse.

What’s your hobby?

I often read books.

s]a,d, bo=o2k?s

4 Read and write .  5 Make and talk .

plays

Snap

the keyboard.

I

ride

a horse.

Unit 1

2. Uczniowie patrzą na rysunki, nazywają czynności/hobby i mówią, którzy z bohaterów je wykonują/uprawiają.
3. Uczniowie słuchają piosenki, a następnie ją śpiewają. Potem odczytują zdania, zamieniając zdjęcia na właściwe słowa.
4. Uczniowie budują zdania z puzzli i zapisują je w zeszytach. Następnie każdy dopisuje jedno zdanie o swoim hobby.  
5. Uczniowie przygotowują karteczki z nazwami swoich hobby, losują je i wypowiadają zdania. 

9



  

Unit 1  My hobby

10 11

Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• nazywa liczby od 30 do 100,
• dostrzega różnice w wymowie liczebników, np. fourteen – forty,
• potra�  przeczytać tekst o rożnych kolekcjach,
• wyszukuje w tekście potrzebne informacje i udziela odpowiedzi 

na zadane pytania,
• tworzy zdania według wzoru,
• dostrzega różnicę między liczbą pojedynczą i mnogą rze-

czowników,
• recytuje rymowankę z podziałem na role,
• prowadzi dialog z kolegą/koleżanką.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  pracować w grupie i zespole.

Słownictwo czynne
Live, collect, soft toy, poster, stamp, leaf, leaves, thirty, forty, � fty 
sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred. What do you collect? 
I collect soft toys. How many soft toys have you got? I’ve got thirty 
soft toys. Sara collects soft toys. She’s got � fty soft toys.

Słownictwo bierne
I’ve got something in the box. What is it? Let’s count together. How 
many? What can you see in the picture? What does the girl collect? 
What is the girl’s name? Where is she from? How many brothers has 
Sara got? What does Marcus collect? How many posters has he got? 
He collects leaves. He’s got 40 leaves. Who’s this? Read the dialogue. 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 10, 11), zeszyt ćwiczeń (s. 8, 9, 14), płyta CD, pudełko, 
100 sztuk liści.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Pokaż dzieciom pudełko i powiedz: I’ve got something in the 

box. What is it?. Dzieci odgadują. Jeśli nikomu nie uda się od-
gadnąć, powiedz: Look, I’ve got a leaf. How many? Let’s count 
together. Wspólnie przeliczcie liście i podaj liczbę.

• Zapytaj, czy dzieci domyślają się, o czym będzie dzisiejsza 
lekcja. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 1, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
leaf / leaves, soft toy, sticker, collect, live, thirty, forty,
� fty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred

1/9

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i wyrażenia, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły zna-
czenie nowych słów w wyznaczonym limicie czasowym.

• Wymieniaj kolejno słowa i wyrażenia z ramki, prosząc 
uczniów o podawanie ich polskich odpowiedników. 

• Ponownie weź pudełko z liśćmi i zapytaj: How many leaves 
are there in the box? O.K. Let’s count together. Przeliczajcie po-
zostałe liście z pudełka: twenty one, twenty two itd. Zwracaj 
uwagę dzieci na kolejne wielokrotności liczby 10, np. thirty. 
Kontynuujcie liczenie do 100. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 8. Poproś, aby uczniowie przy-
kleili przy liczbach odpowiednie naklejki.

• Zapisz na tablicy liczbę 13 i powiedz: thirteen a następnie 
liczbę 30 – thirty. W podobny sposób powiedz i zapisz ko-
lejne pary liczebników 14 – 40, 15 – 50, 16 – 60, 17 – 70, 
18 – 80, 19 – 90. Zapytaj dzieci, czy słyszą różnicę pomiędzy 
liczbami, na czym polega ta różnica.

• Wspólnie powtórzcie wszystkie liczby.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Powiedz, że za chwilę wspólnie rozwiążecie zadania matema-
tyczne, będziecie dodawać i odejmować. Proś uczniów o do-
kończenie wypowiedzi: I’ve got leaves. 20 leaves plus 10 is …

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 8. Poproś, aby uczniowie wy-
konali obliczenia i wpisali brakujące liczebniki.

1 Listen and read.

Unit 1, Lesson 2. 1 Listen and read.
This is Sara. She lives in Great Britain. She collects
soft toys. She’s got � fty soft toys: teddy bears, dolls and toy 
animals. They are in her bedroom. Sara’s got two brothers, 
Marcus and Jerry. They’ve got collections, too. Marcus collects 
posters. He’s got thirty posters. Jerry collects stickers and he’s 
got eighty stickers. They’ve got a friend, Jonathan. He lives in 
Germany and he collects leaves. He’s got forty leaves.

1/10

This is Sara. She lives in Great Britain. She collects soft toys. 
She’s got fifty soft toys: teddy bears, dolls and toy animals. 
They are in her bedroom.
Sara’s got two brothers, Marcus and Jerry. They’ve got collections, 
too. Marcus collects posters. He’s got thirty posters. Jerry collects 
stickers and he’s got eighty stickers.
They’ve got a friend, Jonathan. He lives in Germany and he collects 
leaves. He’s got forty leaves.

1/9

leaf / leaves soft toy sticker collect live

thirty forty fifty sixty seventy eighty

ninety one hundred

1 Listen and read .  1/10

My collection
Lesson

2

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

• Powiedz: Look, look it’s time for a book i otwórz podręcznik. 
Zapytaj: What can you see in the picture? What does the girl 
collect?.

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie tekstu
i śledzenie go w podręczniku.

• Przeczytaj tekst czytanki. W wybranych momentach rób 
pauzę – wtedy zadaniem uczniów będzie przeczytać tylko 
jeden wyraz po pauzie, np.: This is … SARA. 

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zada-
jąc pytania: What is the girl’s name? Where is she from? How 
many brothers has Sara got? What does Marcus collect? How 
many posters has he got?.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 8. Poproś, aby uczniowie prze-
czytali wyrazy w ramce, a następnie w trakcie słuchania 
uzupełnili tekst. Jeśli zadanie sprawia uczniom trud-
ność, poproś, aby w trakcie słuchania połączyli wyrazy 
z lukami, a potem uzupełnili tekst.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 9. Poproś, aby uczniowie w trak-
cie słuchania wpisali liczby, a następnie połączyli zdania
z odpowiednimi ilustracjami.

2 Look, read and say.
• Poproś, żeby dzieci spojrzały na tabelę, przeczytaj zdanie 

w dymku. Chętnych uczniów poproś o utworzenie i prze-
czytanie kolejnych zdań. 

• Zadawaj pytania do tekstu, np.: He collects leaves. He’s got 
40 leaves. Who’s this?. Uczniowie odpowiadają. Następnie 
chętne dzieci mogą zadawać pytania. 

3 Listen, chant and do.

Unit 1, Lesson 2. 3 Listen, chant and do.
Hello! What do you collect? 
Soft toys! I collect soft toys!
How many soft toys have you got?
50! I’ve got 50.

Hello! What do you collect? 
Posters! I collect posters!
How many posters have you got?
30! I’ve got 30.

Hello! What do you collect? 
Leaves! I collect leaves!
How many leaves have you got?
40! I’ve got 40.

1/11

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie rymowanki 
i zapamiętanie, co kolekcjonują dzieci. Zapisz na tablicy: soft 
toys, posters, leaves.

• Poproś o przepisanie słów z tablicy i ponowne wysłuchanie 
nagrania. Dzieci uzupełniają informacje o liczbie poszcze-
gólnych rzeczy, czyli: soft toys – 50, posters – 30, leaves – 40.

• Powiedz: Hello! What do you collect?. Uczniowie odpowiada-
ją: Soft toys! I collect soft toys!. Zapytaj: How many soft toys 
have you got?. Uczniowie odpowiadają: 50! I’ve got 50 i piszą 
odpowiednie liczby palcem w powietrzu. W podobny spo-
sób zapytaj o posters i leaves. Potem dzieci mogą zadawać 
pytania.

4 Read and point. Then draw and write.
• Wymieniaj kolejno wyrazy, a zadaniem dzieci będzie połą-

czyć palcem każdą nazwę z właściwą ilustracją.
• Zapytaj, na czym polega różnica pomiędzy sticker, a stickers.
• Poproś dzieci, aby narysowały, co kolekcjonują, i podpisały 

rysunki. 

5 Look and talk.
• Poproś uczniów o nazwanie przedmiotów, które można 

kolekcjonować.
• Poproś dwoje chętnych dzieci o odczytanie dialogu z pod-

ręcznika: Read the dialogue.
• Zaproś uczniów do prowadzenia podobnych dialogów 

w parach. Monitoruj pracę uczniów. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 5., s. 9. Poproś, aby uczniowie właści-
wie podpisali obrazki wyrazami z ramki.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 2. s 14 z Zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś o rozwiązanie krzyżów-
ki i odczytanie hasła.

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

This is Sara. She lives in Great Britain. She collects soft toys. 
She’s got fifty soft toys: teddy bears, dolls and toy animals. 
They are in her bedroom.
Sara’s got two brothers, Marcus and Jerry. They’ve got collections, 
too. Marcus collects posters. He’s got thirty posters. Jerry collects 
stickers and he’s got eighty stickers.
They’ve got a friend, Jonathan. He lives in Germany and he collects 
leaves. He’s got forty leaves.

1/9

leaf / leaves soft toy sticker collect live

thirty forty fifty sixty seventy eighty

ninety one hundred

1 Listen and read .  1/10

My collection
Lesson

2

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

3 Listen, chant and do .  1/11 Grammar
chant

2 Look, read and say .  

Name:    Collects:    How many:

Sara

Marcus

Jerry

Jonathan

50

80

30

40

Sara collects soft toys. She’s got fifty soft toys.

4 Read and point . Then draw 
and write .  

5 Look and talk .  

What do you 
collect?

I collect dolls.

How many dolls 
have you got?

I’ve got thirty dolls.

leaves   sticker   stickers   
books   leaf   book

Unit 1

2. Uczniowie nazywają i odczytują elementy w tabelce i mówią zdania.
3. Uczniowie słuchają i recytują tekst oraz piszą palcem w powietrzu odpowiednie liczby.
4. Uczniowie odczytują wyrazy i wskazują właściwe ilustracje. Potem rysują w zeszycie swoją kolekcję i podpisują 

rysunek, dopisując odpowiedni liczebnik słownie. 
5. Uczniowie prowadzą minidialogi na temat swoich kolekcji. 

11



  

Unit 1  My hobby

12 13

Cele językowe
Uczeń:
• poznaje nowe nazwy zajęć w czasie wolnym,
• wskazuje odpowiednie obrazki w czasie słuchania rymowanki,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu,
• wyszukuje w tekście potrzebne informacje,
• recytuje rymowankę z podziałem na role,
• prowadzi dialog z kolegą/koleżanką.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• współpracuje z innymi dziećmi w czasie recytowania z podzia-

łem na role,
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• prowadzi dialogi w parach.

Słownictwo czynne
Baking, cookie, gardening, hiking, travelling, watering, Me too!
Do you like baking? Yes, I do. No, I don’t. What do you collect, 
Piotrek? I collect stamps.

Słownictwo bierne
Point to the right words. Who is watering tomatoes? Who is 
baking cookies? Who likes hiking? Who loves cookies? Who loves 
gardening? Open your books on page 114 and check the words in 
the wordlist. You’ve got 2 minutes. Listen to the chant and point 
to the right pictures. 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 12, 13), zeszyt ćwiczeń (s. 10, 11), płyta CD , karty 
obrazkowe ze słownictwem z ramki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś, aby uczniowie w formie „łańcuszka” zadawali sobie 

pytania o swoje kolekcje. Pierwsza osoba zadaje pytanie 
koledze lub koleżance, np.: What do you collect, Piotrek?. Py-
tany uczeń udziela odpowiedzi, np.: I collect stamps i zadaje 
pytanie kolejnej osobie.

• Powiedz, że ludzie mają różne hobby, czasem zwyczajne, 
a czasem niezwykłe, i dzisiaj uczniowie poznają takie zain-
teresowania.

Dictionary

Unit 1, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
cookie, baking, gardening, hiking, travelling,
watering. Me too!

1/12

• Włącz nagranie i poproś o powtarzanie słów.
• Wymieniaj słowa i wyrażenia z ramki w dowolnej kolejności 

i poproś o ich wskazywanie: Point to the right words.
• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 

znaczenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym. 

• Wymieniaj kolejno słowa i zwroty z ramki, prosząc uczniów 
o podawanie ich polskich odpowiedników. Możesz pokazać 
karty obrazkowe.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 10. Powiedz, aby uczniowie 
popatrzyli na zdjęcia i zakreślili wyrazy, które do nich 
pasują.

1 Listen and read.

Unit 1, Lesson 3. 1 Listen and read.
1
Grandma: What are you doing, Je� ?
Je� : I’m baking cookies. I like baking and I love cookies!

2
Lucy: Hello, Betty. What are you doing?
Betty:  I’m watering the tomatoes. I love gardening and 

I love tomatoes! Come and help me. We can make 
a tomato sandwich for lunch.

3
Mum: Do you like hiking, Lizzy? 
Lizzy: Yes, I do. Hiking is cool!
Dad: I like hiking and I love travelling. 
Lizzy: Me too!

1/13

• Włącz nagranie, poproś o uważne słuchanie i wskazywanie 
odpowiednich obrazków: Listen and point to the right pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania: Who is 
watering tomatoes? Who is baking cookies? Who likes hiking? 
Who loves cookies?.

• Odczytuj tekst po jednym zdaniu i poproś całą klasę o po-
wtarzanie.

• Przeczytajcie dialogi z podzialem na role: Grandma, Lucy, 
Mum i Dad – nauczyciel, Je� , Betty i Lizzy – uczniowie. 
Ponownie przeczytajcie tekst, zamieniając się rolami.

2 Read, choose, point and write .

1 Jeff  / Betty  / Lizzie  / Dad  likes gardening. 

2 Jeff  / Betty  / Lizzie  / Dad  likes baking. 

3 Jeff  / Lizzie  and Betty  / Dad  like hiking. 

4 Dad  / Betty  and Lizzie  / Jeff  love travelling.

3 Listen, point and chant .  1/14 Grammar
chant

Do you like gardening?

Yes, I do. No, I don’t.

4 Read, say and write .  5 Talk .  

I like .

Do you like ?

Do you like baking?

Do you like hiking?

Dad likes 
gardening.

baking   
hiking   

watering
travelling   
gardening

Unit 1

2. Uczniowie odczytują zdania, wskazując właściwe nazwy osób, a następnie zapisują zdania w zeszytach.
3. Uczniowie słuchają rymowanki, wskazują odpowiednie ilustracje i wspólnie recytują tekst.
4. Uczniowie uzupełniają zdania ustnie, a następnie zapisują je w zeszytach.
5. Uczniowie odczytują pytania i odpowiedzi, a następnie w parach zadają sobie pytania i udzielają odpowiedzi.

13

cookie  baking  gardening  hiking

travelling  watering  Me too!

1 Listen and read .  1/13

Grandma: What are you doing, Jeff?
Jeff: I’m baking cookies. I like 

baking and I love cookies!

Lucy: Hello, Betty! What are you 
doing?

Betty:  I’m watering the tomatoes.
I love gardening and I love 
tomatoes! Come and help 
me. We can make a tomato 
sandwich for lunch.

Mum: Do you like hiking, Lizzie?
Lizzie: Yes, I do. Hiking is cool!
Dad: I like hiking and I love travelling.
Lizzie: Me too!

1 2

3

1/12

I like baking
Lesson

3

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.
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Lesson 3

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 10. Powiedz, aby dzieci w trak-
cie słuchania połączyły części zdań w pary.

2 Read, choose, point and write.
• Poproś dzieci o przeczytanie zdań i wybranie właściwych 

nazw osób w każdym zdaniu zgodnie z przeczytanym 
tekstem.

• Powiedz, aby uczniowie zapisali poprawnie wszystkie zdania 
w zeszycie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Czytaj zdania z ćw. 3, prawdziwe lub fałszywe. Zadaniem 
uczniów jest właściwie zareagować: powtórzyć prawdziwe 
zdanie lub klasnąć, kiedy usłyszą zdanie fałszywe.

3 Listen, point and chant.

Unit 1, Lesson 3. 3 Listen, point and chant.
Do you like baking? Do you like baking? 
Yes, I do. Yes, I do.
Do you like gardening? Do you like gardening? 
Yes, I do. Yes, I do.
Do you like hiking? Do you like hiking?
No, I don’t. No, I don’t.
Do you like travelling? Do you like travelling?
No, I don’t. No, I don’t.
Do you like baking? Do you like baking?

1/14

• Włącz nagranie. Poproś o uważne wysłuchanie rymowanki 
i wskazanie odpowiednich obrazków: Listen to the chant 
and point to the right pictures.

• Poproś dzieci o powtarzanie słów rymowanki. 
• Powiedzcie wspólne rymowankę. Ty mówisz pierwsze zda-

nie w wierszu, a dzieci je powtarzają. Następnie zamieńcie 
się rolami.

• Recytujcie rymowankę w formie pytań i odpowiedzi. Py-
tania zadają dziewczynki, odpowiadają chłopcy, a potem 
następuje zamiana ról.

4 Read, say and write.
• Poproś dwoje wybranych uczniów, aby jeden z nich zada-

wał pytania na podstawie wzoru, a drugi odpowiadał.
• Uczniowie zapisują pytania. Następnie w parach wymie-

niają się zeszytami i każdy pisemnie odpowiada na pytania 
kolegi/koleżanki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 11. Powiedz, aby dzieci prze-
czytały pytania i zakreśliły odpowiedzi zgodnie ze swoimi 
upodobaniami. Potem uczniowie uzupełniają zdania 
nazwami zajęć, które lubią i których nie lubią.

5 Talk.
• Zadawaj kolejne pytania. Dzieci na zmianę odpowiadają: 

Yes. I do. No, I don’t.
• Zaproś wybraną parę dzieci do przeprowadzenia dialogu.
• Poproś o prowadzenie dialogów w parach. Monitoruj pracę 

uczniów.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 11. Powiedz, aby uczniowie 
połączyli postacie z rysunkami i wpisali właściwe zainte-
resowania.

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

2 Read, choose, point and write .

1 Jeff  / Betty  / Lizzie  / Dad  likes gardening. 

2 Jeff  / Betty  / Lizzie  / Dad  likes baking. 

3 Jeff  / Lizzie  and Betty  / Dad  like hiking. 

4 Dad  / Betty  and Lizzie  / Jeff  love travelling.

3 Listen, point and chant .  1/14 Grammar
chant

Do you like gardening?

Yes, I do. No, I don’t.

4 Read, say and write .  5 Talk .  

I like .

Do you like ?

Do you like baking?

Do you like hiking?

Dad likes 
gardening.

baking   
hiking   

watering
travelling   
gardening

Unit 1

2. Uczniowie odczytują zdania, wskazując właściwe nazwy osób, a następnie zapisują zdania w zeszytach.
3. Uczniowie słuchają rymowanki, wskazują odpowiednie ilustracje i wspólnie recytują tekst.
4. Uczniowie uzupełniają zdania ustnie, a następnie zapisują je w zeszytach.
5. Uczniowie odczytują pytania i odpowiedzi, a następnie w parach zadają sobie pytania i udzielają odpowiedzi.
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cookie  baking  gardening  hiking

travelling  watering  Me too!

1 Listen and read .  1/13

Grandma: What are you doing, Jeff?
Jeff: I’m baking cookies. I like 

baking and I love cookies!

Lucy: Hello, Betty! What are you 
doing?

Betty:  I’m watering the tomatoes.
I love gardening and I love 
tomatoes! Come and help 
me. We can make a tomato 
sandwich for lunch.

Mum: Do you like hiking, Lizzie?
Lizzie: Yes, I do. Hiking is cool!
Dad: I like hiking and I love travelling.
Lizzie: Me too!

1 2

3

1/12

I like baking
Lesson

3

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.
12
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Unit 1  My hobby
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  odkodować ukrytą nazwę,
• uzupełnia luki w zdaniach wyrazami z ramki,
• wskazuje obrazki zgodnie z nagraniem,
• umie powiedzieć o tym, co lubi robić w czasie wolnym, a czego 

nie lubi,
• śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z działu 1,
• podczas gry planszowej prawidłowo nazywa ilustracje i odpo-

wiada na pytania,

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• przestrzega reguł podczas gry planszowej.

Słownictwo czynne
I like gardening. I don’t like gardening. He does karate. She plays / 
I play the piano. He writes / I write stories. She takes / I take photos. 
She collects / I collect stamps.

Słownictwo bierne
Read the words from the box. Read the sentences. 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 14, 15), zeszyt ćwiczeń (s. 12, 13, 14), płyta CD, 
karty obrazkowe z nazwami czynności i aktywności z całego 
działu, karteczki z zakodowanymi nazwami hobby dla każdego 
ucznia, karteczki z kluczem do kodu, kostki do gry, 2 pudełka 
z napisami I like i I don’t like, karteczki do pisania.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Pobaw się z uczniami w odczytywanie zakodowanych wyra-

zów – poznanych wcześniej nazw sportów i hobby. Rozdaj 
uczniom karteczki z wyrazami zapisanymi kodem z pro-
stych znaków, a w różnych miejscach w sali rozmieść klucze 
do odczytania poszczególnych znaków. Uczniowie chodzą 
po klasie i odczytują swoje słowa. Następnie dopasowują je 
do kart obrazkowych umieszczonych na tablicy.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

1 Read.
• Wspólnie z uczniami przeczytaj wyrazy z ramki: Read the 

words from the box.
• Poproś uczniów o dopasowanie wyrazów z ramki do zdań. 

Chętni uczniowie czytają zdania z uzupełnionymi lukami.

2 Listen, point and read.

Unit 1, Review. 2 Listen, point and read.
One. I have got 30 posters. But there are only
7 posters on the walls in my bedroom.
Two. My brother collects stickers. He has got 100 stickers! 
Three. My mum likes gardening. Look! My mum is planting a tree.
Four. My bike is new and fast. I often ride my bike. 
Five. Chatty often takes photos. 
Six. He likes books. He’s got 80 books in his bedroom. He often 
writes stories, too.

1/15

• Włącz nagranie i powiedz, aby uczniowie w trakcie słuchania 
wskazywali właściwą ilustrację do każdego zdania.

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

• Poproś chętne dzieci o głośne odczytanie zdań. Możesz pro-
sić o odczytanie zdań w innej kolejności, podając numery. 

3 Make and say.
• Poproś o przeczytanie zdań w dymkach: Read the sentences.
• Rozdaj dzieciom karteczki i poproś o zapisanie na nich nazw 

czynności poznanych w rozdziale pierwszym. Jako podpo-
wiedź umieść na tablicy karty obrazkowe z nazwami tych 
czynności i aktywności.

• Przygotuj dwa pudełka, podpisz jedno I like, a drugie I don’t 
like. Uczniowie losują po jednej karteczce i mówią zdania 
o tym, czy lubią czy daną czynność czy nie, i wrzucają 
karteczki do właściwych pudełek.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 14 w sekcji More Fun. Poproś 
uczniów, aby ułożyli zdania z rozsypanych wyrazów. 
Zwróć uwagę dzieci na to, że kształt puzzli, na których 
zamieszczone są poszczególne słowa, jest podpowiedzią. 
Poproś o zapisanie ułożonych zdań i ich odczytanie.

I can! 

1 Play, read and say
• Na początek wspólnie przejdźcie trasę gry, kierując się 

strzałkami i wykonując zadania na wszystkich polach (nazy-
wanie obrazków, uzupełnianie zdań, odczytywanie liczeb-
ników).

1 Read .  

1 Fred has got a camera. He photos.

2 Kate likes sport. She karate.

3 Snap likes music. He the keyboard.

4 Honey likes books. He stories.

5 Chatty likes animals. She her horse.

2 Listen, point and read .  1/15

1 I’ve got 30 . 4 I often ride my .

2 My brother collects . 5 Chatty often takes .

3 My mum likes . 6 He likes . He often writes .

I like baking. I don’t like gardening.

ga|rd_e/n?i/n]g

ba?k?i/n]g h?i?k?i/n]g

t/ra?w8?l?l?i/n]g

ba?k?i/n]g

I don’t like gardening.

ga|rd_e/n?i/n]g

3 Make and say .  

does   takes   plays   writes   rides

Review 1

He takes photos.

1. Uczniowie odczytują zdania, zastępując pytajniki właściwymi czasownikami z ramki.
2. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują obrazki, a następnie odczytują zdania.
3. Uczniowie wykonują karteczki z nazwami czynności: baking, gardening, hiking, travelling, a następnie losują 

po jednej karteczce i mówią, czy lubią daną czynność czy nie.

1514 1514
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• Poproś dzieci, żeby zagrały w parach, na zmianę rzucając 
kostką.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Wypisz wszystkie tytuły piosenek i rymowanek z działu 1 na 
kartkach ponumerowanych od 1 do 5 i umieść na tablicy. 
Rzuć kostką. Zaśpiewajcie piosenkę oznaczoną wylosowa-
nym numerem. Jeśli wypadnie 6 – zaśpiewajcie piosenkę 
„Happy birthday”.

Zeszyt ćwiczeń, s. 13. Poproś uczniów, aby popatrzyli 
na rysunki i podpisali je wyrazami z ramki oraz dopisali 
słówka, które chcą zapamiętać.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 12. Poproś uczniów, aby uzu-
pełnili zdania wyrazami z ramki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 12. Poproś uczniów, aby 
po odczytaniu pytań dopasowali do nich odpowiedzi 
i wpisali numery w okienka.

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

1 Read .  

1 Fred has got a camera. He photos.

2 Kate likes sport. She karate.

3 Snap likes music. He the keyboard.

4 Honey likes books. He stories.

5 Chatty likes animals. She her horse.

2 Listen, point and read .  1/15

1 I’ve got 30 . 4 I often ride my .

2 My brother collects . 5 Chatty often takes .

3 My mum likes . 6 He likes . He often writes .

I like baking. I don’t like gardening.

ga|rd_e/n?i/n]g

ba?k?i/n]g h?i?k?i/n]g

t/ra?w8?l?l?i/n]g

ba?k?i/n]g
ga|rd_e/n?i/n]g

3 Make and say .  

does   takes   plays   writes   rides

Review 1

He takes photos.

1. Uczniowie odczytują zdania, zastępując pytajniki właściwymi czasownikami z ramki.
2. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują obrazki, a następnie odczytują zdania.
3. Uczniowie wykonują karteczki z nazwami czynności: baking, gardening, hiking, travelling, a następnie losują 

po jednej karteczce i mówią, czy lubią daną czynność czy nie.

1514 1514

Review & I can!

Notatki:
1 Play, read and say .  

She collects .

Kate   baking 
.

I ride a
every day.

70

You are the 
winner!

Chatty 
photos.

How many
 you got?

80

Honey collects 

.

My mum 
gardening.

100

Kate does .

Do you 
travelling?

30

Fred  hiking.

He 
in Canada.

I can1

1. Uczniowie grają w grę: przesuwają się po planszy o tyle pól, ile wskaże kostka. Po zatrzymaniu się na danym polu 
odczytują liczebniki po angielsku lub uzupełniają zdania. 1514 1514
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje nowe rodzaje hobby,
• wie, jakie rzeczy są potrzebne do uprawiania tych hobby,
• czyta fragmenty tekstów o hobby,
• udziela odpowiedzi na pytania o nowe rodzaje hobby,
• potra�  napisać pytania według wzoru,
• potra�  zadawać pytania, aby odgadnąć, jakie jest czyjeś hobby.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• umie zilustrować swoje hobby,
• potra�  pracować w parze lub w zespole.

Słownictwo czynne
Pottery, archery, � shing, bird watching, � shing rod, good eyesight, 
arrows, bow, bird book, binoculars, clay, camera. Do you collect 
anything? What do you need for your hobby? Can you do this in 
winter? Can you do this in summer? Can you do it outside? Do you 
need somebody to do it? Is it a sport? 

Słownictwo bierne
What do you need to do archery / pottery / � shing / bird watching? 
You need …

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 16, 17), Zeszyt ćwiczeń (s. 15, 16, 17), kartki z bloku 
rysunkowego, kredki, mazaki, nożyczki, klej, zdjęcia z czasopism 
lub folderów przedstawiające ulubione zajęcia dzieci i przedmio-
ty z nimi związane.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Zapytaj o sporty i hobby, wykorzystując karty obrazkowe 

z całego działu 1. Poproś, aby uczniowie wymienili wszyst-
kie rodzaje zajęć w czasie wolnym, jakie znają. 

• Powiedz uczniom, że na lekcji porozmawiacie o innych 
ciekawych zainteresowaniach.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

1 Look and read.
• Nazwij hobby na każdym zdjęciu i poproś o powtórzenie 

nazw. Za każdym razem zapytaj, czy dzieci znają ich polskie 
odpowiedniki. Zapisz nazwy nowych hobby na tablicy. 

• Przeczytaj głośno opisy hobby pod zdjęciami w podręcz-
niku i powiedz, aby uczniowie wskazali w zdaniach nazwę 
hobby oraz nazwy rzeczy, które są potrzebne do jego upra-
wiania. Zapytaj: What do you need to do pottery?. Postępuj 
w ten sam sposób z kolejnymi opisami. Wyjaśnij znaczenie 
wszystkich niezrozumiałych słów i zwrotów.

• Powiedz, że przeczytasz tekst. Kiedy zrobisz pauzę, zada-
niem uczniów będzie przeczytać tylko ten wyraz, przed 
którym się zatrzymałeś/zatrzymałaś. Następnie możesz po-
prosić o odczytywanie dwóch słów.

• Powiedz, aby uczniowie odnaleźli nazwy hobby w wężu 
wyrazowym.

• Zapytaj czy w wężu pojawiły się słowa z przeczytanych 
wcześniej tekstów. 

2 Read and write.
• Zapytaj: What do you need to do archery?. Chętni uczniowie 

odpowiadają. W podobny sposób zapytaj o pozostałe hob-
by. Następnie podawaj opisy hobby, np.: You need arrows, 

bow, and good eyesight. It’s … Uczniowie dopowiadają 
nazwę hobby. 

• Powiedz, aby uczniowie zapisali nazwy hobby i rzeczy 
z nimi związanych w zeszytach.

• Sprawdź, czy uczniowie poprawnie wykonali zadanie. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 16. Poproś uczniów, aby pod-
pisali zdjęcia właściwymi nazwami hobby.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 16. Poproś uczniów, aby 
przeczytali zagadki i wpisali rozwiązania we właściwe 
miejsca.

Class Project

Zgadnij, jakie mam hobby
• Rozdaj uczniom kartki z bloku rysunkowego i poproś, aby 

każdy przedstawił na kartce własne hobby, wklejając wcze-
śniej przygotowane zdjęcia przedstawiające hobby oraz 
potrzebne akcesoria/sprzęty lub je rysując. Przypomnij, że 
plakat powinien mieć tytuł: My hobby.

• Poproś o odwrócenie kartek na drugą stronę. Powiedz, aby 
uczniowie wymyślili pytania, które można zadać kolegom 
i koleżankom, aby się dowiedzieć, jakie mają hobby. Jeśli trze-
ba, pomóż w tworzeniu pytań i zapisz je na tablicy. Powtórz 
z dziećmi te pytania. Przykładowe pytania: Do you collect 
anything? What do you need for your hobby? Can you do this 

1 Look and read .  

2 Read and write .  

What are your hobbies?

At the weekend I go to pottery 
classes. All you need is clay 
and your hands. 

Archery is a great hobby. 
You need a bow and arrows 
and good eyesight to do it.

a r ch e r y b i r d w a t c h i n g f i s h i n g p o t t e r y h o b by

archery

pottery

fishing

bird 
watching

arrows,arrows,

clay    
arrows    
hands    

good eyesight    
fishing rod

bow     
camera     

binoculars    
bird book

What are your hobbies?What are your hobbies?
Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie odnajdują słowa w wężu wyrazowym i je odczytują.
2. Nauczyciel lub chętny uczeń odczytuje nazwy hobby, a pozostali uczniowie podają nazwy odpowiednich rzeczy. 1716
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Wonderful world

in winter? Can you do this in summer? Can you do it outside? 
Do you need somebody to do it? Is it a sport?. Poproś uczniów, 
aby w parach lub małych grupach pobawili się w odgady-
wanie hobby kolegów i koleżanek.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 17. Poproś uczniów, aby 
podpisali ilustracje nazwami rzeczy potrzebnych do 
uprawiania danego sportu/hobby.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 15. w sekcji More Fun. Poproś 
o odszukanie słów w wężu i wpisanie ich do odpowied-
nich kolumn.

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

Notatki:

I’ve got a new hobby. It’s fishing. 
You need a fishing rod to do it. 
I like fishing with dad.

My favourite hobby is bird watching. 
You need a pair of binoculars, a bird 
book and a camera to take photos 
of the birds.

Zgadnij, 
jakie mam hobby.
Wykonajcie na kartkach 
prace przedstawiające 
wasze hobby. 

Następnie w parach 
zadawajcie sobie 
nawzajem pytania 
i odpowiadajcie na nie.

jakie mam hobby.

wasze hobby. 
Następnie w parach 
zadawajcie sobie 
nawzajem pytania 
i

Class Project I/s [i?t] a] &5p,o5%t]?
I/s [i?t] a] &5p,o5%t]?

C,a/n, [yo+u, d,o t?h?i?s 
&5p,o5%t] [i/n, &5u/m/m_e/r?

I/s [i?t[i?t[i? ] t] t a] &5p,&5p,& o5p,o5p, 55o5o%%5%55%5 ttttt%t%%t%%t%%t% ]t]tt]tt]t ???I/s [i?t] [i_c_e] &4k,a/t?i/n]g?

D4o [yo+u, c,o-l_l_e,c/t] 
a/n?y\t?h?i/n]g?

Unit 1

1. Uczniowie wykonują prace plastyczne przedstawiające ich hobby, wykorzystując własne rysunki lub zdjęcia 
z czasopism i folderów. Następnie w parach zadają sobie nawzajem pytania i próbują odgadnąć hobby koleżanek 
lub kolegów.

2. Uczniowie szukają w internecie informacji na temat najbardziej niezwykłych hobby na świecie.

1716

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
• łączy wyrazy z nazwami hobby w pary,
• potra�  przewidzieć fabułę � lmu na podstawie przykładowych 

ilustracji,
• właściwie wskazuje i nazywa ilustracje/obiekty, które pojawiły 

się w � lmie,
• potra�  wpisać brakujące litery i połączyć wyrazy w wyrażenia, 
• potra�  wymienić/zapisać szczegółowe informacje na podsta-

wie obejrzanego � lmu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie ogląda � lm, 
• właściwie reaguje na polecenia,
• przestrzega zasad gry.

Słownictwo czynne
Magazine, stamps, rose bush, collect, lucky, favourite.

Słownictwo bierne
Point to the right pictures. Collect postcards. Ride a horse. Write 
stories. Plant a rose bush. Match the words.

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 18, 19, 13), płyta DVD, małe karteczki dla każ-
dego ucznia, dwa zestawy kart wyrazowych z nazwami różnych 
rodzajów hobby z działu 1, podręcznik.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś uczniów, aby wymienili wszystkie hobby z działu 1, 

jakie pamiętają.
• Umieść na tablicy dwa zestawy kart wyrazowych z nazwami 

różnych rodzajów hobby poznanych w dziale 1 (napisami 
do tablicy).

• Powiedz, że za chwilę zagracie w Memory, przypomnij za-
sady uczestnictwa w grze – do tablicy podchodzą tylko ci 
uczniowie, którzy mają podniesioną rękę i są grzeczni. 
Wybrany uczeń odkrywa dwie karty, jeśli są takie same – od-
kłada parę na bok, jeśli nie – karty wracają na swoje miejsca. 
Klasę można podzielić i zagrać w dwóch drużynach.

• Powiedz: Look, look it’s time for a book i poproś o otworzenie 
zeszytów ćwiczeń.

• Wskaż ilustracje i je nazwij: magazine, lucky, postcard, rose 
bush, favourite. Poproś o powtórzenie usłyszanych wyrazów 
i wskazanie ilustracji.

• Powiedź, że za chwilę dzieci obejrzą � lm. Poproś, aby spoj-
rzały raz jeszcze na ilustracje. Zapytaj: Jak myślicie, co się 
takiego wydarzy? O czym będzie � lm?. Chętni uczniowie 
odpowiadają. 

1 Obejrzyj fi lm i zaznacz właściwe zdjęcia. Nazwij obiek-
ty na zdjęciach.

Becky:  Hello. I’m Becky. I’m 10. This is my friend, Sam. We’re in 
my bedroom.

Sam: Hello. I’m Sam. I’m 11. What are these, Becky?
Becky: These are my postcards. I collect them. Look!
Sam:  Wow! You’ve got lots of postcards, Becky! How many 

have you got?
Becky: I’ve got 60!
Sam:  There are postcards on the wall and postcards on the 

table!
Becky: This is my favourite postcard. It’s a beautiful horse.

Sam:  I like horses. My friend Sophie has got a horse. She 
rides her horse every weekend. It’s her hobby. Look! 
This is a photo of Sophie on her horse.

Becky:  Wow, she’s lucky! I like horses too, but I haven’t got 
a horse …

Sam:  I write stories at the weekend. That’s my hobby.
I’ve got 30 stories! Look! This is my story. It’s in this 
magazine.

Becky: Really? That’s great! Well done, Sam!
Sam: Have you got any other hobbies, Becky?
Becky:  I love gardening with my grandparents! They live

in another town, but sometimes they come to help
in our garden. Just a moment …

Sam: What are you doing?
Becky:  This is a video of my grandparents in their garden. 

Look! They’re planting a rose bush.
Sam: They look very happy. I think they like gardening too!
Becky: Yes, they do!

• Włącz płytę DVD i poproś uczniów o uważne obejrzenie � lmu 
i zaznaczenie właściwych zdjęć. 

• Poproś uczniów o podanie poprawnych odpowiedzi, na-
zwijcie poszczególne ilustracje. 

2 Obejrzyj fi lm. Uzupełnij słowa i połącz je z właściwymi 
czasownikami.

• Włącz � lm ponownie i poproś uczniów o zapamiętanie 
różnych rodzajów hobby, o których jest mowa w � lmie.

• Poproś o uzupełnienie brakujących liter w słowach w prawej 
kolumnie i połączenie ich z czasownikami tak, aby utworzy-

18

rose bush

magazine

postcard

lucky

favourite

DVD
Club
DVD
Club

19
1. Uczniowie oglądają film, zaznaczają znakiem ✔ zdjęcia rzeczy, które pojawiły się w filmie, i je nazywają.
2. Uczniowie ponownie oglądają film, uzupełniają słowa odpowiednimi literami i łączą je z czasownikami.
3. Uczeń wymienia wszystkie nazwy hobby, o których była mowa w filmie. 

1   Obejrzyj film i zaznacz właściwe zdjęcia. 
Nazwij obiekty na zdjęciach.  

2   Obejrzyj film. Uzupełnij słowa i połącz je 
z właściwymi czasownikami.  

1 collect a  r s   b sh

2 ride st r s

3 write p stc rds

4 plant a  h rs

3   Wymień wszystkie hobby / sposoby spędzania 
wolnego czasu, o których jest mowa w filmie.  
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ły nazwy zajęć: Match the words. Odczytajcie poprawne 
wyrażenia.

3 Wymień wszystkie hobby / sposoby spędzania wolnego 
czasu, o których jest mowa w fi lmie.

• Rozdaj uczniom karteczki, włącz � lm ponownie i poproś 
o podnoszenie karteczek za każdym razem, kiedy dzieci 
usłyszą nazwę jakiegoś hobby.

• Napiszcie na karteczkach wszystkie usłyszane podczas 
projekcji � lmu nazwy zajęć i zainteresowań.

• Sprawdź wspólnie z uczniami, czy słowa zostały zapisane 
poprawnie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
• Zadawaj pytania dotyczące całego działu 1. Poproś uczniów 

o odszukanie właściwych odpowiedzi w podręczniku. 
Można podzielić klasę na drużyny i zagrać na punkty. Przy-
kładowe pytania:
1. Who is baking cookies on page 12? (Je� )
2. How many leaves has Jonathan got? (40)
3. What does Chatty do in picture 3 on page 8? (takes photos)
4. How many pictures are there in activity 1 on page 4? (17)
5. What does Marcus collect? (posters)
6. Who likes hiking on page 12? (Lizzie, Dad)
7.  You need a pair of binoculars, a birdbook and a camera. 

What hobby is it? (bird watching)

 8.  Read sentence 4 in activity 1 on page 14. (Honey likes 
books. He writes stories.)

 9. What colour is Sara’s T-shirt? (blue)
10.  What do you need to do archery? (a bow, arrows, good 

eyesight)
11. Who likes gardening? (Betty)
12.  Where are Chatty, Snap, Honey, Kate and Fred on 

page 8? (at school)
13.  What soft toys does Sara collect? (teddy bears, dolls, toy 

animals)
14. What is the colour of Fred’s sweatshirt? (purple)
15.  How many hobbies are there in wordsnake on page 

16? (4)
16. Who said ‘Me too’ on page 12? (Lizzie)
17. How many stickers has Jerry got? (80)
18. What does Kate do in picture 2 on page 8? (does karate)
19. What do you need to do pottery? (clay, hands)
20. What colour is the bus on page? 15? (yellow)

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, Active Dictionary 1., s. 13. Poproś, aby 
uczniowie podpisali ilustracje wyrazami z ramki, zapisali 
liczby po angielsku oraz przetłumaczyli wyrazy i zwroty.

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

DVD Club

Notatki:
18

rose bush

magazine

postcard

lucky

favourite

DVD
Club
DVD
Club
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1. Uczniowie oglądają film, zaznaczają znakiem ✔ zdjęcia rzeczy, które pojawiły się w filmie, i je nazywają.
2. Uczniowie ponownie oglądają film, uzupełniają słowa odpowiednimi literami i łączą je z czasownikami.
3. Uczeń wymienia wszystkie nazwy hobby, o których była mowa w filmie. 

1   Obejrzyj film i zaznacz właściwe zdjęcia. 
Nazwij obiekty na zdjęciach.  

2   Obejrzyj film. Uzupełnij słowa i połącz je 
z właściwymi czasownikami.  

1 collect a  r s   b sh

2 ride st r s

3 write p stc rds

4 plant a  h rs

3   Wymień wszystkie hobby / sposoby spędzania 
wolnego czasu, o których jest mowa w filmie.  
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Cele językowe
Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji,
• nazywa poznane zwierzęta,
• potra�  zadać proste pytania o zwierzęta,
• potra�  przeczytać krótkie zdania,
• dopasowuje nazwy do ilustracji,
• potra�  z rozsypanki ułożyć nazwę zwierzęcia,
• śpiewa piosenkę o literach alfabetu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• wyraża poprzez ruch i gest znaczenie wyrazów.

Słownictwo czynne
Zebra, tiger, elephant, gira� e, hippo, crocodile, parrot, canary, mouse, 
rat, hamster, � sh, rabbit, cat, dog. Is it a zebra? No, it isn’t. Yes, it is.

Słownictwo bierne
Look! I’ve got binoculars. I can look through binoculars. Let’s make 
a pair of binoculars and look around. What can you see in the 
picture? How many animals can you see? What are they doing? 
Where are they? The gira� es are drinking our tea. The gira� es 
haven’t got big ears. Have they got long necks and legs? Listen to 
the alphabet song. What letters do you know? What letters are the 
new ones?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 18, 19), zeszyt ćwiczeń (s. 20, 21), płyta CD, karty 
obrazkowe z HE2 Unit 3 i HE1 Unit 1, kartka z otworami, karty 
wyrazowe, karteczki z rozsypanką literową – nazwami zwierząt, 
kartki z literami: E, F, G, H.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką.
• Powiedz: Look! I’ve got binoculars. I can look through 

binoculars. Przyłóż do oczu dłonie ułożone w lornetkę. Po-
proś dzieci, żeby również zrobiły takie lornetki z dłoni i po-
obserwowały świat dookoła: Let’s make a pair of binoculars 
and look around. Pokazuj kolejno karty obrazkowe do dzia-
łu 3 podręcznika HE2, na każdą nakładaj kartkę z wycięty-
mi dwoma otworami, imitującymi widok przez lornetkę. 
Chętni uczniowie odgadują (zebra, tiger, elephant, gira� e, 
hippo, crocodile, parrot). 

• Wybierz jedną kartę obrazkową i nie pokazując jej, zadaj 
pytanie: Is it a zebra? i odpowiedz: No, it isn’t. Poproś dzieci 
o zadawanie kolejnych pytań, aż do odgadnięcia. Powtórz 
ćwiczenie, wybierając kilka kolejnych kart. 

1 Listen and say.

Unit 2, Opener. 1 Listen and say.
Look at this! The gira� es are drinking our tea!
And they’re eating our sandwiches!
But they are so nice and gentle. Look at their long necks.
Shh, be quiet!
Hee hee!

1/16

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book! i otwórz podręcznik. 
Zapytaj dzieci: What can you see in the picture? How many 
animals can you see? What are they doing? Where are they?.

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie, słuchając, jedno-
cześnie śledzili tekst w ramkach, a następnie powiedz, że 
tym razem wspólnie przeczytacie tekst – jeden wyraz na-
uczyciel, jeden uczniowie, na zmianę. Możecie powtórzyć 
czytanie w ten sposób, tym razem zaczynając od uczniów.

• Zrób z dłoni ponownie lornetkę i poproś dzieci, żeby rów-
nież zrobiły takie lornetki i poobserwowały dookoła: Let’s 
make a pair of binoculars and look around. Pokazuj kolejno 
karty obrazkowe z działu 4 podręcznika HE1, na każdą na-
kładaj kartkę z wyciętymi otworami. Chętni uczniowie od-
gadują (canary, mouse, rat, hamster, � sh, rabbit, cat, dog).

• Umieść na tablicy karty obrazkowe, możesz przy tym na-
zywać zwierzęta, ciszej, głośniej, sylabami, jodłując, itd. 
a uczniowie powtarzają jak echo. Podobnie umieść na tabli-
cy karty obrazkowe z dzikimi zwierzętami z HE2 U 3. 

• Rozdaj karty wyrazowe z obu zestawów uczniom, a następ-
nie złóż dłonie w lornetkę i naśladując obserwację zwierząt, 
podaj nazwę zwierzęcia. Uczeń, który ma odpowiednią kar-
tę wyrazową, umieszcza ją na tablicy przy właściwej ilustra-
cji. Kontynuuj zabawę z pozostałymi nazwami zwierząt.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 20. Powiedz, żeby uczniowie 
odnaleźli w diagramie ukryte nazwy zwierząt w poziomie 
lub w pionie i otoczyli je pętlami.

Wild animals

The giraffes are 
drinking our tea!

2
Unit
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Opener

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Dopisz liczby w przypadkowej kolejności do kart obrazkowych 
i wyrazowych umieszczonych na tablicy. Zapytaj: What’s numer 
6?. Uczniowie odpowiadają. Podobnie pytaj o inne zwierzęta. 
Możesz poprosić o podanie nazwy zwierzęcia, dając działanie 
matematyczne do rozwiązania: 3 and 5 is … lub 7 minus 5 is …
Pamiętaj o stopniowaniu trudności, najpierw dodawanie, 
potem odejmowanie, a na końcu naprzemiennie. Możesz 
również zastosować działania z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego.

2 Play the Miming Game.
• Wybierz chętnego ucznia, pokaż mu losowo wybraną kartę 

z obrazkiem zwierzęcia. Zadaniem ucznia jest naśladować 
dane zwierzę poprzez ruch i gesty. Pozostałe dzieci zadają 
pytania: Is it …?, aż do odgadnięcia. Dziecko, które odgadło, 
losuje kartę i naśladuje następne zwierzę.

3 Draw, write and say.
• Rozdaj dzieciom karteczki z rozsypanką literową, np. i, l, n, 

o. Poproś o ułożenie z liter nazwy zwierzęcia i narysowanie 
tego zwierzęcia na odwrotnej stronie karteczki. Następnie 
zbierz wszystkie karteczki do pudełka. Poszczególni ucznio-
wie losują i nazywają zwierzęta na obrazkach i sprawdzają 
nazwy na odwrocie.

4 Listen and sing.
• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie piosenki: 

Listen to the alphabet song. Zapytaj, jakie litery pojawiły się 
w piosence: What letters do you know? What letters are the 
new ones?.

• Zapisz na tablicy pierwsze cztery litery alfabetu i dodaj 
cztery kolejne. Przypomnij z uczniami pierwszą zwrotkę 
piosenki, wskazując odpowiednie litery. Poproś o powtó-
rzenie kolejnych wersów drugiej zwrotki, wskazując przy 
tym odpowiednie litery.

Unit 2, Opener. 4 Listen and sing.
A and B and C and D,
I like you and you like me.
D and C and B and A,
Come with me. Let’s play.

E and F and G and H,
Look at this page! H!
H and G and F and E,
Now, look at me! E! (x2)

1/17

• Poproś o otworzenie podręcznika na s. 113, gdzie znajdu-
je się tekst piosenki. Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę wraz 
z nagraniem. Przy słowach: I like you and you like me każde 
dziecko wskazuje kolegę lub koleżankę, a potem siebie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rozdaj kartki z literami: E, F, G, H wszystkim dzieciom, wywołuj 
litery i poproś, aby wywołane dzieci naśladowały zwierzęta: 
E – gira� e, H – elephant, G – mouse, F – hamster, H – lion, G – 
hippo, F – tiger, E – zebra.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 21. Powiedz, aby uczniowie od-
naleźli w wężu ukryte części ciała i podpisali nimi rysunek.

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

Notatki:

Alphabet 
corner

1 Listen and say.  1/16

2 Play the Miming Game.  

3 Draw, write and say.  

Nauczysz się:
• nazw niektórych dzikich zwierząt,
• opisywać wygląd i zwyczaje 

niektórych zwierząt,
• opowiadać o zwierzętach 

rekordzistach.

Wild animals

4 Listen and sing. 1/17

The giraffes haven’t 
got big ears.

Have they got long 
necks and legs?
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• rozumie treść wysłuchanej historyjki,
• potra�  odpowiedzieć na pytania dotyczące treści opowiadania,
• potra�  czytać fragmenty historyjki z podziałem na role,
• czyta ze zrozumieniem proste zdania,
• opisuje zwierzęta według wzoru,
• śpiewa piosenkę o zwierzętach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• umie pracować w zespole.

Słownictwo czynne
Flamingo, lion, neck, panda, teeth, dangerous, gentle, tall, miss, It’s 
gentle/dangerous. It’s got black and white fur, long legs, big teeth, 
a long neck. It’s a … It’s got … It eats …

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to 
the right pictures. How many tickets does Fred buy? Which animal 
has got a long tail, a big mouth and big teeth? What does panda 
eat? Do � amingos � y? Where are the animals?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 20, 21), zeszyt ćwiczeń (s. 22, 23), płyta CD, karty 
obrazkowe ze słownictwem z ramki, karteczki z uśmiechniętą 
i smutną buzią, papier kolorowy, bibuła, papierowe talerze, klej, 
nożyczki, mazaki, cienka gumka.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś chętnego ucznia o opuszczenie sali, pozostałym 

uczniom pokaż losowo wybraną kartę obrazkową z pozna-
nym zwierzęciem. Zadaniem uczniów będzie pokazywać 
dane zwierzę tylko poprzez ruch i gesty. Uczeń po wejściu 
do klasy ma za zadanie odgadnąć, co to za zwierzę, patrząc 
na zachowanie kolegów i koleżanek. Możesz ograniczyć 
liczbę odpowiedzi do trzech prób. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 2, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
� amingo, lion, neck, panda, teeth,
dangerous, gentle, tall, miss

1/18

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa, 
wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and point to the 
right words.

• Napisz na tablicy polskie odpowiedniki angielskich słów:
1. � aming, 2. lew, 3. szyja, 4. panda, 5. zęby, 6. niebezpieczny, 
7. łagodny, 8. wysoki, 9. tęsknić/stracić. Teraz Ty podajesz 
numery, a uczniowie dopowiadają angielskie słowa. Po-
wtórz ćwiczenie, tym razem wymieniając liczby w przypad-
kowej kolejności. 

• Poproś uczniów o podawanie angielskich odpowiedników 
do kolejnych polskich wyrazów. Zetrzyj jeden polski wyraz 
i poproś o przeczytanie listy słówek w języku angielskim 
łącznie z tym brakującym. Następnie zetrzyj kolejny polski 
wyraz i ponownie poproś o przeczytanie listy słówek. Po kil-
ku próbach usuwaj po dwa wyrazy z tablicy.

1 Listen and say.

Unit 2, Lesson 1. 1 Listen and say.
1
Kate: Oh, great. We’re going to the zoo. Let’s buy the tickets.
Fred: OK, Snap is at home, so four tickets please. 
Cashier: Here you are.
Chatty:  Oh, look. I can see the gira� es, they are very tall.

Are there any lions and elephants?
Kate: I don’t know. Let’s go and see.
2
Fred:  Look, a lion! It’s got a long tail, a big mouth and big 

teeth.
Honey: Chatty! Be careful! 
Chatty: Lions are dangerous!
Kate: Yes, they are. They aren’t like cats at home.
3
Chatty:  Look, it’s a bear, like Honey! But it isn’t brown.

It’s black and white. Is it dangerous?
Kate:  No, it isn’t. It’s gentle. It’s a panda. It eats leaves and

it doesn’t run a lot.
Chatty: Phew, that’s good!
4
Chatty: Look! Those are gira� es! They’ve got long necks!
Fred: No, Chatty, they aren’t gira� es, they are � amingos. 
Honey: Do � amingos � y?
Kate: Yes, they do, but they don’t � y often.  
5
Honey and Chatty:  Look! There’s Snap! 
Kate: Be careful! It isn’t Snap! It’s a crocodile! It’s dangerous!
Honey: I miss Snap! Let’s go home. It’s dangerous at the zoo.

1/19

flamingo  lion  neck  panda  teeth 

dangerous  gentle  tall  miss

Story 
corner
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1 Listen and say.  1/19

2

4

3

5

It’s got a long tail, a big 
mouth and big teeth.

Yes, they do, but they 
don’t fly often.

It isn’t Snap! 
It’s a crocodile!

They aren’t like 
cats at home.

Do flamingos fly?

1

It’s black and white. 
Is it dangerous?

I can see the giraffes, they are very tall. 
Are there any lions and elephants?

Snap is at home.

No, it isn’t. It’s gentle.

I miss Snap!

1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słowa. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.20

Lesson

1 At the zoo
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Lesson 1

• Włącz nagranie i powiedz, aby uczniowie w trakcie słucha-
nia wskazywali odpowiednie obrazki: Listen to the story and 
point to the right pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. Zapytaj: 
How many tickets does Fred buy? Which animal has got a long 
tail, a big mouth and big teeth? What does panda eat? Do � a-
mingos � y? Where are the animals?.

• Odczytuj kolejno zdania historyjki w różny sposób, np. jak 
lew, jak żółw, jak myszka, i poproś o powtarzanie.

• Wybierz czworo chętnych uczniów i przydziel im role bo-
haterów historyjki. Poproś o odczytanie historyjki. Możesz 
powtórzyć czytanie z podziałem na role, wybierając kolejne 
chętne dzieci.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 22. Poproś o posłuchanie i po-
numerowanie zwierząt, które bohaterowie spotkali w zoo. 
Zapytaj o dwie dodatkowe ilustracje.

2 Read and say.
• Poproś chętnych uczniów o odczytanie kolejnych zdań 

i określenie, czy są one prawdziwe czy fałszywe. Po przeczy-
taniu każdego zdania, dzieci mówią: Yes lub No. Następnie 
poproś o przeczytanie tylko prawdziwych zdań.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 22. Poproś o uzupełnienie zdań 
właściwymi wyrazami – naklejkami.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rozdaj dzieciom karteczki z uśmiechniętą buzią na jednej 
stronie i smutną na drugiej. Przeczytaj kilka zdań prawdzi-
wych i fałszywych, prosząc o pokazanie odpowiedniej buzi.

3 Match, write and read.
• Poproś uczniów o przeczytanie słów i wyrażeń w ramkach 

oraz dopasowanie ich do zwierząt na zdjęciach.
• Zwróć uwagę na zdania w dymku. Poproś chętnego ucznia 

o ich przeczytanie, a następnie o ułożenie w podobny spo-
sób zdań o � amingu i o pandzie. 

• Powiedz, aby każde dziecko wybrało jedno zwierzę i napi-
sało podobne zdania w zeszycie, wykorzystując słownictwo 
z odpowiedniej ramki.  

4 Read and write.
• Poproś uczniów o uzupełnienie zdań właściwymi formami 

z ramki i zapisanie ich w zeszytach. Przeczytajcie zdania.

5 Make, listen and sing.

Unit 2, Lesson 1. 5 Make, listen and sing.
We’re pandas, pandas, pandas.
We've got black and white fur.
We don't eat meat, we're big and gentle.
Come to see us at the zoo.

We're lions, lions, lions.
We've got big mouths and teeth.
We eat meat, we're big and dangerous.
Come to see us at the zoo.

We're � amingos, � amingos, � amingos.
We've got long legs and necks.
We don't eat meat, we're tall and pink.
Come to see us at the zoo.

1/20

• Włącz nagranie i poproś o zapamiętanie nazw zwierząt. 
• Poproś o powtórzenie kolejnych wersów piosenki, a następ-

nie powiedz, że wersy pierwsze i czwarte mówią uczniowie, 
a drugie i trzecie – nauczyciel. 

• Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę.
• Zapytaj uczniów, jakie zwierzęta zostały przedstawione na 

maskach w podręczniku i które z nich są zgodne z tekstem 
piosenki, a które – nie. Podziel uczniów na trzy grupy i po-
proś o wykonanie masek zwierząt: grupa 1 – � amingi, grupa 
2 – lwy, grupa 3 – pandy. 

• Zaśpiewajcie piosenkę z podziałem na role. Możesz zapro-
ponować zamianę masek i ponowne zaśpiewanie piosenki.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 23. Poproś o wybranie zwierza-
ka i uzupełnienie zdań brakującymi wyrazami z ramki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 23. Poproś o odszukanie słów 
w wężu, zakreślenie ich i odczytanie hasła z pozostałych 
liter.

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

flamingo  lion  neck  panda  teeth 

dangerous  gentle  tall  miss

Story 
corner
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1 Listen and say.  1/19

2

4

3

5

It’s got a long tail, a big 
mouth and big teeth.

Yes, they do, but they 
don’t fly often.

It isn’t Snap! 
It’s a crocodile!

They aren’t like 
cats at home.

Do flamingos fly?

1

It’s black and white. 
Is it dangerous?

I can see the giraffes, they are very tall. 
Are there any lions and elephants?

Snap is at home.

No, it isn’t. It’s gentle.

I miss Snap!

1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słowa. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.20

Lesson

1 At the zoo

5 Make, listen and sing. 
1/20

2 Read and say.  

1 Lions have got small teeth.

2 Flamingos are red.

3 Flamingos have got long necks.

4 Pandas are dangerous.

5 Pandas have got black and white fur.

3 Match, write and read.  

Flamingos are pink.
Yes.

No.

It’s a lion. It’s dangerous. It’s got a big mouth and big teeth.

4 Read and write. 

Lions  got black and white fur.

The zebra  got a long neck.

Flamingos  black.

The panda  tall.

hasn’t aren’t
isn’t haven’t

Unit 2

2. Uczniowie odczytują zdania i oceniają, czy są one prawdziwe czy fałszywe. Następnie mówią zdania prawdziwe.
3. Uczniowie dopasowują słowa w ramkach do poszczególnych zwierząt na zdjęciach. Następnie piszą w zeszytach 

zdania o wybranym zwierzęciu i je odczytują.
4. Uczniowie przepisują zdania do zeszytu, uzupełniając je odpowiednimi formami z ramki.
5. Uczniowie wykonują maski lwa, żyrafy i zebry, słuchają piosenki i śpiewają ją wspólnie.

gentle
black and 
white fur
leaves

1 big teeth
not gentle
dangerous

2 long legs
long necks

pink

3
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• potra�  przeczytać tekst ze zrozumieniem,
• wyszukuje w tekście potrzebne informacje i udziela

odpowiedzi na zadane pytania,
• czyta z podziałem na role,
• śpiewa piosenkę o zwierzętach,
• czyta ze zrozumieniem proste zdania.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• słucha z uwagą poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  pracować w grupie.

Słownictwo czynne
Egg, fox, forest, insect, mouse/mice, hunt, see, beautiful, di�  cult. 
Red fox lives in a forest. Where does it live? It can jump. Where does 
it jump? Red fox hunts mice. Where does it hunt? This is a red fox.
It's a wild animal.

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. Open your books and check the 
words in the wordlist. You’ve got 3 minutes. What animal can you 
see in the picture? Where is the fox? What colour is the fox? Where 
does the fox live? Has it got a tail? Can it jump? Can it swim? What 
does it eat? What does it hunt? Where can you see the fox? Close/
open your eyes.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 22, 23), zeszyt ćwiczeń (s. 24, 25, 31), płyta CD, 
karty obrazkowe ze słownictwem z ramki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Podziel klasę na trzy grupy: � amingi, lwy i pandy, zaśpie-

wajcie piosenkę o zwierzętach z podziałem na role. 
• Zapytaj: Jak myślicie, o czym będzie dzisiejsza lekcja?. Mo-

żesz naprowadzić, podając zagadkę: It’s an animal. It’s got 
4 legs and a long tail. It’s red. It isn’t panda. It isn’t lion. It isn’t 
� amingo. What is it?.

Dictionary

Unit 2, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
egg, fox, forest, insect, mouse/mice, hunt,
see, beautiful, di�  cult

1/21

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa, 
wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and point to the 
right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły zna-
czenie nowych słów w wyznaczonym limicie czasowym: 
Open your books and check the words in the wordlist. You’ve 
got 3 minutes. Można włączyć timer lub przypomnieć po mi-
nucie o pozostałym czasie.

• Wymieniaj kolejno słowa z ramki, prosząc uczniów o po-
dawanie ich polskich odpowiedników. Można powtórzyć 
ćwiczenie, tym razem wymieniając słowa w przypadkowej 
kolejności. Następnie wymieniaj nazwy w języku polskim, 
a uczniowie niech podają nazwy w języku angielskim. 
Pokazuj odpowiednie karty obrazkowe. Wyjaśnij, że słowo 
mouse ma nieregularną liczbę mnogą, że w tym wyrazie nie 
dodajemy końcówki -s.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 24. Poproś uczniów o podpisa-
nie ilustracji wyrazami z ramki.

1 Listen and read.

Unit 2, Lesson 2. 1 Listen and read.
This is a red fox. It’s a wild animal. It lives in a forest.
It’s got red and white fur and a beautiful long tail. It doesn't 
climb trees, but it can jump and swim very well. It can run fast, 
too. It eats fruit, eggs, insects and meat. It hunts small animals 
such as mice and birds. It’s di�  cult to see a red fox in a forest, 
but you can see a red fox at the zoo.

1/22

• Powiedz: Look, look it’s time for a book! i otwórz podręcznik. 
Zapytaj dzieci: What animal can you see in the picture? Where 
is the fox?.

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie tekstu i śle-
dzenie go w podręczniku.

• Powiedz, że przeczytasz tekst, który uczniowie przed chwilą 
wysłuchali. W pewnych momentach zrobisz pauzę, wtedy 
zadaniem uczniów będzie przeczytać tylko jeden wyraz, np. 
This is … RED fox. It’s a wild … ANIMAL. Przy następnym 
powtórzeniu dzieci mają za zadanie przeczytać dwa wyrazy.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania: What colour is the fox? Where does the fox live? Has 
it got a tail? Can it jump? Can it swim? What does it eat? What 
does it hunt? Where can you see the fox?.

egg  fox  forest  insect  mouse / mice

hunt  see  beautiful  difficult

1/21

1 Listen and read.  1/22

This is a red fox. It’s a wild animal. It lives 
in a forest. It’s got red and white fur and 
a beautiful long tail. It doesn’t climb trees, 
but it can jump and swim very well. It can run 
fast, too. It eats fruit, eggs, insects and meat. 
It hunts small animals such as mice and birds. 
It’s difficult to see a red fox in a forest, but 
you can see a red fox at the zoo.

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

Lesson
A red fox2
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Lesson 2

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 24. Poproś o przeczytanie tekstu 
i zakreślenie właściwych wyrazów. Następnie wysłuchaj-
cie nagrania i sprawdźcie odpowiedzi.

2 Read and say. Then listen and check.

Unit 2, Lesson 2. 2 Read and say. Then listen
and check.
Male: One.
Female: Does the red fox live in a forest? 
Boy: Yes, it does.
Male: Two.
Female: Does the red fox hunt horses? 
Boy: No, it doesn’t.
Male: Three.
Female: Does the red fox eat fruit? 
Boy: Yes, it does.
Male: Four.
Female: Does the red fox eat cheese?
Boy: No, it doesn’t.
Male: Five.
Female: Can the red fox swim? 
Boy: Yes, it can.

1/23

• Powiedz, aby uczniowie przeczytali kolejne pytania i odpo-
wiedzi w dymkach.

• Zadawaj pytania, a zadaniem uczniów będzie podnieść 
prawą rękę, jeśli odpowiedź jest pozytywna lub kręcić 
przecząco głową, jeśli jest negatywna. Włącz nagranie 

i sprawdźcie odpowiedź. W podobny sposób zadawaj ko-
lejne pytania i sprawdzaj odpowiedzi.

• Poproś dziewczynki o przeczytanie pytań, a chłopców o po-
danie odpowiedzi. Następnie zamieńcie się rolami.

3 Listen and sing.

Unit 2, Lesson 2. 3 Listen and sing.
Red fox, red fox. (×2)
Lives in a forest, lives in a forest.
Where does it live? Where does it live?
In a forest, in a forest.

Red fox, red fox. (×2)
It can jump, it can jump.
Where does it jump? Where does it jump?
In a forest, in a forest.

Red fox, red fox, (×2)
Hunts mice, hunts mice.
Where does it hunt? Where does it hunt?
In a forest, in a forest.

1/24

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie piosenki, 
w tym czasie zapisz tekst piosenki na tablicy.

• Poproś uczniów o powtórzenie kolejnych zdań piosenki. 
Zapytaj, ile jest zwrotek. Powiedź, że są trzy zwrotki i za 
chwilę znikną trzy wyrazy. Powiedz: Close your eyes. Wy-
maż z tekstu trzy wyrazy, powiedź: Open your eyes i poproś 
o wspólne przeczytanie tekstu, łącznie z wyrazami, które 
zniknęły. Ponownie poproś o zamknięcie oczu, wymaż czte-
ry wyrazy i znów odczytajcie tekst. Kontynuuj usuwanie 
wyrazów i wspólne czytanie, aż do momentu zniknięcia 
wszystkich wyrazów.

• Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę z pamięci.

4 Read.
• Poproś o przeczytanie słów znajdujących się w ramce.
• Powiedz, aby każde dziecko po cichu przeczytało wyrazy 

i przeciągnęło je palcem do odpowiednich luk w zdaniach.
• Poproś chętne dzieci o głośne czytanie kolejnych zdań. 

Pozostałe dzieci przeciągają palcami właściwe wyrazy do 
luk w zdaniach.

• Poproś o zapisanie uzupełnionego tekstu w zeszytach, 
chętnym dzieciom zaproponuj narysowanie lisa.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 25. Poproś o połączenie części 
zdań i odczytanie tekstu o niedźwiedziu.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 4., s. 31 z Zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś o narysowanie wybra-
nego dzikiego zwierzęcia i uzupełnienie zdań informacja-
mi o nim.

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

egg  fox  forest  insect  mouse / mice

hunt  see  beautiful  difficult
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1 Listen and read.  1/22

This is a red fox. It’s a wild animal. It lives 
in a forest. It’s got red and white fur and 
a beautiful long tail. It doesn’t climb trees, 
but it can jump and swim very well. It can run 
fast, too. It eats fruit, eggs, insects and meat. 
It hunts small animals such as mice and birds. 
It’s difficult to see a red fox in a forest, but 
you can see a red fox at the zoo.

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

Lesson
A red fox2

2 Read and say. Then listen and check. 1/23

3 Listen and sing.  1/24

4 Read. 

2 Does the red fox 
hunt horses?

3 Does the red fox eat 
fruit?

4 Does the red fox eat 
cheese?

5 Can the red fox swim?

1 Does the red fox 
live in a forest?

This is a red . It’s a animal. 

It in a forest. It hunts and birds. 

It eats , insects and eggs, too. 

mice   fox   fruit   
lives   wild

No, it doesn’t.

No, it can’t.

Yes, it does.

Yes, it can.

Unit 2

2. Uczniowie odczytują pytania i na nie odpowiadają. Następnie słuchają nagrania i sprawdzają swoje odpowiedzi.
3. Uczniowie słuchają piosenki i śpiewają ją wspólnie.
4. Uczniowie odczytują głośno tekst, uzupełniając luki odpowiednimi wyrazami z ramki. Chętni mogą narysować lisa 

i przepisać uzupełniony tekst do zeszytu.
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje i zapamiętuje nowe nazwy i przymiotniki określające 

zwierzęta,
• wskazuje odpowiednie obrazki w trakcie słuchania,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego 

tekstu,
• czyta z podziałem na role, 
• potra�  połączyć zdanie z właściwą ilustracją,
• recytuje rymowankę z podziałem na role,
• prowadzi dialog z kolegą/koleżanką.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• współpracuje z innymi dziećmi w czasie recytowania,
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• przestrzega zasad gry.

Słownictwo czynne
Run, jump, eat, hunt, see, swim, live, climb, bird, cheetah, ostrich, 
hummingbird, land animal, question, tall, the tallest, big, small, 
the biggest, the fastest, the smallest, fast, gira� e, elephant. What’s 
the biggest bird? What’s the fastest animal? What’s the smallest 
bird? What’s the biggest land animal? What’s the tallest animal? 
What’s the tallest bird? I don’t know. I think …

Słownictwo bierne
Listen to the chant and point to the right pictures. Open your 
books and check the words in the wordlist. You’ve got 2 minutes. 
How many new animals have you learned? Which of the animals 
do you remember? Which animal can run very fast? What animal is 
in picture 5? What does the gira� e eat? What animal is in picture 3? 
What’s the tallest animal? What‘s the biggest land animal? What is 
the fastest animal? What is the smallest animal?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 24, 25), zeszyt ćwiczeń (s. 26, 27), płyta CD, karty 
wyrazowe do rymowanki, kostki do gry.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Mów zdania: The red fox is a wild animal. Does it live in the 

forest? Does it climb trees? Does it swim very well? Does it run 
very fast? Does it jump very well? Does it eat � sh? Does it hunt 
big animals? Can you see it at the zoo. Uczniowie odpowia-
dają Yes lub No. Do każdej czynności dodaj gest, np. swim – 
krążenie ramionami, live – dłonie złożone w daszek/domek. 
Wymieniaj poszczególne czynności, a uczniowie pokazują 
właściwe gesty. Stopniowo dodawaj nowe gesty do kolej-
nych czynności – run, jump, eat, hunt, see. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 2, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
bird, cheetah, hummingbird, land animal, ostrich,
question, biggest, fastest, smallest, tallest. I don’t know.
I think … 

1/25

• Włącz nagranie i poproś o powtarzanie usłyszanych słów.
• Wymieniaj słowa i wyrażenia z ramki w dowolnej kolejności 

i poproś o ich wskazywanie: Point to the right words.
• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 

znaczenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym.

• Wymieniaj kolejno słowa i zwroty z ramki, prosząc uczniów 
o podawanie ich polskich odpowiedników. Można powtó-
rzyć ćwiczenie, tym razem podając słowa w przypadkowej 
kolejności. Zapytaj, ile nowych gatunków zwierząt pozna-
liśmy: How many new animals have you learned?. Poproś 
o przypomnienie nazwz wierząt: Which of the animals do 
you remember?.

1 Listen and read.

Unit 2, Lesson 3. 1 Listen and read. 
1 Boy: Let’s do a quiz about wild animals.
 Girl: Oh yes. I love animals.
 Boy: What is the tallest animal?
 Girl: I think it’s the gira� e.
 Boy: Yes, it is. It’s very tall and it eats leaves from the trees.
2 Boy: What’s the biggest land animal?
 Girl: The elephant?
 Boy: Yes! It’s really big.
3 Boy: What’s the fastest animal?
 Girl: The cheetah?
 Boy: Yes! A cheetah can run very fast.
4 Boy: What’s the biggest bird?
 Girl: I know! It’s the ostrich.
 Boy: Yes, it is.
5 Girl: I’ve got a question: What’s the smallest bird?
 Boy: I don’t know.
 Girl: It’s the hummingbird. It’s very small.

1/26

• Włącz nagranie, poproś o uważne słuchanie i wskazywanie 
odpowiednich obrazków: Listen and point to the right pictures.

bird  cheetah  hummingbird  land animal

ostrich  question  biggest  fastest

smallest  tallest  I don’t know.  I think … 

1/25

1 Listen and read.  1/26

Boy: What is the tallest animal?
Girl: I think it’s the giraffe.
Boy: Yes, it is. It’s very tall and it 

eats leaves from the trees.

Boy: What’s the biggest land animal?
Girl: The elephant?
Boy: Yes! It’s really big.

Boy: What’s the fastest 
animal?

Girl: The cheetah?
Boy:  Yes! A cheetah 

can run very fast.

Boy: What’s the 
biggest bird?

Girl: I know! It’s 
the ostrich.

Boy:  Yes, it is!

Girl: I’ve got a question: 
What’s the smallest 
bird?

Boy: I don’t know.
Girl: It’s the hummingbird. 

It’s very small.

Boy:  Let’s do a quiz 
about wild animals.

Girl: Oh, yes. I love 
animals.

1 2

3 4 5

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.
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Lesson 3

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania: Which 
animal can run very fast? What animal is in picture 5? What 
does the gira� e eat? What animal is in picture 3? What’s the 
tallest animal? What’s the biggest land animal? What is the 
fastest animal? What is the smallest animal. Zapytaj o znacze-
nie wyrazów: the biggest, the fastest, the tallest i the smallest. 
Możesz poprosić o wskazanie końcówki, którą dodajemy do 
przymiotników w stopniu najwyższym.

• Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie z podziałem na 
role. Chłopcy powtarzają zdania mówione przez chłopca, 
a dziewczynki – zdania mówione przez dziewczynkę.

• Poproś o przeczytanie z podziałem na role: dziewczynki 
czytają rolę dziewczynki, a chłopcy – rolę chłopca.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 26. Poproś dzieci o przeczytanie 
pytań i napisanie odpowiedzi na podstawie tekstu o zwie-
rzętach, a następnie posłuchanie nagrania i sprawdzenie 
odpowiedzi.

2 Read and point.
• Przeczytaj wyrazy z ramki i poproś o połączenie palcem 

wyrazów z odpowiednimi zwierzętami. Powtórz ćwiczenie, 
tym razem uczniowie łączą palcem wyraz z ilustracją i poda-
ją nazwę zwierzęcia. 

• Podaj nazwę zwierzęcia, a uczniowie czytają odpowiedni 
wyraz z ramki i łączą palcem z ilustracją. 

3 Listen, chant and point.

Unit 2, Lesson 3. 3 Listen, chant and point. 
Tall, the tallest, tall, the tallest.
Who is the tallest in the world?
The gira� e! The gira� e!

Big, the biggest, big, the biggest.
Who is the biggest in the world?
The elephant! The elephant!

Fast, the fastest, fast, the fastest.
Who is the fastest in the world?
The cheetah! The cheetah!

Small, the smallest, small the smallest.
Who is the smallest in the world?
The hummingbird! The hummingbird!

1/27

• Włącz nagranie, poproś o jego uważne wysłuchanie i wska-
zanie odpowiednich obrazków.

• Poproś 12 uczniów na środek klasy, rozdaj im karty 
wyrazowe: tall, the tallest, big, the biggest, fast, the fastest, 
small, the smallest, the gira� e, the elephant, the cheetah, the 
hummingbird.

• Czytaj powoli rymowankę, a uczniowie niech podnoszą 
właściwe karty wyrazowe. Poproś kolejnych 12 osób, rozdaj 
im karty wyrazowe i w podobny sposób powtórzcie ćwicze-
nie, tym razem czytaj w normalnym tempie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Podziel klasę na dwie grupy i poproś o recytowanie rymowanki 
z podziałem na role. Pierwsza grupa mówi pierwszy wers, na-
uczyciel zadaje pytanie, a druga grupa mówi trzeci wers – od-
powiada. Powtórzcie, tym razem druga grupa mówi pierwszy 
wers, nauczyciel zadaje pytanie, a pierwsza grupa mówi trzeci 
wers – odpowiada.

4 Read and write.
• Poproś uczniów o ułożenie z wyrazów zdań i zapisanie w ze-

szytach. Chętni uczniowie odczytują poprawne zdania.

5 Say.
• Zapisz na tablicy pytania: 1. What’s the biggest bird? 2. What’s 

the fastest animal? 3. What’s the smallest bird? 4. What’s the 
biggest land animal? 5. What’s the tallest animal? 6. What’s the 
tallest bird?. 

• Rozdaj dzieciom kostki do gry, po jednej na parę. Jedno 
dziecko rzuca kostką i zadaje pytanie (liczba oczek oznacza 
numer pytania na tablicy), a drugie dziecko odpowiada. 
Dzieci rzucają kostką na zmianę.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 26. Powiedz, że zadaniem 
uczniów będzie uzupełnić zdania na podstawie ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 27. Poproś o przeczytanie za-
gadek i zaznaczenie poprawnych odpowiedzi, a następnie 
ułożenie własnej zagadki wg wzoru.

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

bird  cheetah  hummingbird  land animal

ostrich  question  biggest  fastest

smallest  tallest  I don’t know.  I think … 

1/25

1 Listen and read.  1/26

Boy: What is the tallest animal?
Girl: I think it’s the giraffe.
Boy: Yes, it is. It’s very tall and it 

eats leaves from the trees.

Boy: What’s the biggest land animal?
Girl: The elephant?
Boy: Yes! It’s really big.

Boy: What’s the fastest 
animal?

Girl: The cheetah?
Boy:  Yes! A cheetah 

can run very fast.

Boy: What’s the 
biggest bird?

Girl: I know! It’s 
the ostrich.

Boy:  Yes, it is!

Girl: I’ve got a question: 
What’s the smallest 
bird?

Boy: I don’t know.
Girl: It’s the hummingbird. 

It’s very small.

Boy:  Let’s do a quiz 
about wild animals.

Girl: Oh, yes. I love 
animals.

1 2

3 4 5

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.
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2 Read and point.  

3 Listen, chant and point.  1/27 Grammar
chant

The biggest bird 
is ... the ostrich.

What’s 
the biggest bird?

The giraffe is 
the tallest animal.

the tallest   the biggest   the fastest   the smallest

4 Read and write.  5 Say.  

T ;h_e, o2s5t/#i_c/h]

T ;h_e, c/h_e,e/t,a/h]

[i?s

[i?s
t/h_e, b i,g\ge?s5t]

t/h_e, fa?s5t_e?s5t]

a/n/i/m]a/l].

b i/rd].

Unit 2

2. Uczniowie odczytują określenia w ramce i wskazują właściwe zdjęcia.
3. Uczniowie słuchają recytowanego tekstu i recytują go wspólnie, wskazując właściwe obrazki.
4. Uczniowie układają z rozsypanych wyrazów dwa zdania i zapisują je w zeszytach.
5. Uczniowie w parach zadają sobie na zmianę pytania na temat różnych zwierząt i odpowiadają na nie.
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  odpowiedzieć na pytania o najwyższe / największe / 

najmniejsze zwierzęta,
• potra�  prawidłowo wybrać wyrazy podczas czytania,
• wskazuje obrazki zgodnie z nagraniem,
• pyta o zwierzęta wg wzoru,
• śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z działu 2 i 1,
• podczas gry planszowej prawidłowo nazywa ilustracje

i odpowiada na pytania.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• stosuje odpowiednie reguły podczas gry planszowej.

Słownictwo czynne
It’s di�  cult to see a red fox. The hummingbird is the smallest bird. 
Gira� es have got long necks, 1 mouse, 3 mice. The cheetah is the 
fastest animal. Elephants are the biggest land animals. The red fox 
eats insects. Polar bears have got black skin and white fur. What is 
the tallest bird in the world? Are lions gentle animals? Does the red 
fox live in water?

Słownictwo bierne
What number is it? Read the sentences. Which animal isn’t in the 
photos?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 26, 27), zeszyt ćwiczeń (s. 28, 31), płyta CD, kostki 
do gry, karty z tytułami piosenek i rymowanek z działów 2 i 1.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Zapytaj: What’s the biggest bird? What’s the fastest animal? 

What’s the smallest bird? What’s the biggest land animal? 
What’s the tallest animal?. Uczniowie odpowiadają.

• Powiedz, Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

1 Read, choose and point.
• Wspólnie z uczniami przeczytaj poprawnie pierwsze zdanie, 

wybierając właściwy wyraz.
• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie kolejnych zdań, 

uzupełnionych odpowiednimi wyrazami. 
• Przeczytaj poprawnie dowolnie wybrane zdanie, zapytaj: 

What number is it?, a następnie czytaj kolejne zdania. Mo-
żesz poprosić chętnych uczniów o czytanie wybranych 
zdań, podczas gdy pozostali podają właściwe numery.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 31 w sekcji More Fun. Poproś 
o przeczytanie podpisów i przyklejenie nad nimi właści-
wych ilustracji.

2 Listen, point and say.

Unit 2, Review. 2 Listen, point and say.
Boy: Look at this photo. It’s my hamster, Pip.
Girl: Oh, he’s so nice.
Boy:  Yes. He’s nice and gentle. This is my grandpa’s dog.

His name is Digger.
Girl: He doesn’t look gentle.
Boy: Oh no, he’s dangerous.
Girl: Does he live on a farm?
Boy:  Yes, he does. This pig and this horse live on my grandpa’s 

farm too.

1/28

Girl: Now look at my photos.
Boy: Wow, it’s a lion. It’s so big.
Girl:  Big and dangerous. It’s a wild animal. Look, here’s

a gira� e. It’s nice and gentle.
Boy: What’s this? Is it a bird or an insect?
Girl:  It’s a hummingbird. It’s the smallest bird, but it can � y 

very fast.
Boy: I like wild animals.
Girl: Me too.

• Poproś uczniów o nazwanie zwierząt na ilustracjach. Po-
wiedź, że za chwilę uczniowie wysłuchają nagrania, a po 
każdym opisie włączysz pauzę. Zadaniem uczniów będzie 
wskazać dane zwierzę. Pytaj: What’s this?, a chętni ucznio-
wie odpowiadają. 

• Zadaj pytanie o zwierzę, którego brakuje na ilustracji: Which 
animal isn’t in the photos?. Ponownie odtwórz nagranie, 
uczniowie wskazują zwierzęta, których nazwy usłyszeli, 
i odnajdują brakujące zwierzę.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 28. Poproś uczniów o przeczyta-
nie zdań i zakreślenie właściwych słów, odtwórz nagranie 
i sprawdźcie odpowiedzi.

3 Read and say.
•  Poproś o odczytanie nazw zwierząt w ramce. Pomyśl o jed-

nym zwierzęciu i poproś uczniów o zadawanie pytań i od-
gadnięcie, co to za zwierzę. Możesz zapisać wzory pytań na 
tablicy.

1 Read, choose and point.  

1 Cheetahs are  the tallest  /  the fastest  animals.

2 Lions  are  /  aren’t  dangerous.

3 Flamingos  have got  /  haven’t got  long necks.

4 The hummingbird is   / isn’t  the biggest bird.

5 The lion  doesn’t  eat  /  eats  leaves. 

6 The ostrich is  the biggest  /  the smallest  bird.

2 Listen, point and say.  1/28

3 Read and say.  

duck lamb   cheetah   goldfish   cow   cat   crocodile   panda 
sheep   canary   elephant   fox   parrot   ostrich   rabbit flamingo

Is it a bird / a pet / a wild animal?

Does it live on a farm / in a forest / in Africa?

Does it eat meat / leaves / fruit?

Cheetahs are 
the fastest animals.

Review 2

1. Uczniowie odczytują zdania i wskazują właściwe słowa.
2. Uczniowie nazywają zwierzęta przedstawione na zdjęciach. Następnie słuchają nagrania i wskazują te zdjęcia, 

o których mowa. Potem nazywają zwierzę, którego nie ma na żadnym zdjęciu.
3. Nauczyciel wybiera jedno ze zwierząt z ramki. Uczniowie zadają mu pytania, aby się dowiedzieć, o które zwierzę 

chodzi. 
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Review & I can!

•  Następnie chętne dziecko wybiera zwierzę, a pozostałe 
dzieci zadają pytania. Dodaj, że po sześciu różnych pyta-
niach można zapytać wprost o nazwę zwierzęcia, np. Is it 
a fox?. Uczeń, który odgadł, wybiera zwierzę i odpowiada na 
pytania kolegów i koleżanek.

I can

1 Play, read and say.
• Powiedź, że za chwilę zagracie w grę, ale wcześniej wspól-

nie przejdziecie trasę gry, kierując się strzałkami i nazywając 
przy tym wszystkie pola, uzupełniając zdania lub odpowia-
dając na pytania.

• Uczniowie grają w parach, na zmianę rzucając kostką i po-
prawnie odpowiadając. Pamiętajcie o ladders – idziemy 
naprzód i snakes – cofamy się.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Wypisz wszystkie tytuły piosenek i rymowanek z działu 2 na 
kartkach z numerami od 1 do 4 oraz wybrane tytuły z działu 
1 na kartkach z numerami 5 i 6. Umieść kartki na tablicy. Rzuć 
kostką i zaśpiewajcie piosenkę z kartki oznaczonej wylosowa-
nym numerem.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 28. Poproś uczniów o uzupeł-
nienie zdań wyrazami z ramki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 28. Powiedz, że w ćwiczeniu na-
leży przeczytać pytania i na nie odpowiedzieć, a następnie 
sprawdzić odpowiedzi z kluczem.

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

1 Read, choose and point.  

1 Cheetahs are  the tallest  /  the fastest  animals.

2 Lions  are  /  aren’t  dangerous.

3 Flamingos  have got  /  haven’t got  long necks.

4 The hummingbird is   / isn’t  the biggest bird.

5 The lion  doesn’t  eat  /  eats  leaves. 

6 The ostrich is  the biggest  /  the smallest  bird.

2 Listen, point and say.  1/28

3 Read and say.  

duck lamb   cheetah   goldfish   cow   cat   crocodile   panda 
sheep   canary   elephant   fox   parrot   ostrich   rabbit flamingo

Is it a bird / a pet / a wild animal?

Does it live on a farm / in a forest / in Africa?

Does it eat meat / leaves / fruit?

Cheetahs are 
the fastest animals.

Review 2

1. Uczniowie odczytują zdania i wskazują właściwe słowa.
2. Uczniowie nazywają zwierzęta przedstawione na zdjęciach. Następnie słuchają nagrania i wskazują te zdjęcia, 

o których mowa. Potem nazywają zwierzę, którego nie ma na żadnym zdjęciu.
3. Nauczyciel wybiera jedno ze zwierząt z ramki. Uczniowie zadają mu pytania, aby się dowiedzieć, o które zwierzę 

chodzi. 
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1 Play, read and say. 

It is  easy /
 difficult  to see 

a red fox.

The hummingbird 
is the 

bird.
FINISH

have / Giraffes 
/ long / got / 

necks.

1 mouse, 
3 

The red fox 
eats 

n s c t s i e.

Does the red 
fox live in 

the water?

The cheetah 
is the 

animal.

Elephants are 
the  land 

animals.

’ve got 
black and white 

fur.

START
Are lions 

gentle 
animals?

What is 
the tallest bird 
in the world?

2 I can

1. Uczniowie rzucają kostką i przesuwają pionki o odpowiednią liczbę pól. Nazywają zwierzęta przedstawione 
na ilustracjach, odpowiadają na pytania lub wykonują zadania. Na polach z drabiną należy wejść po niej 
na wskazane pole wyżej, na polach z wężem – cofnąć się na pole, na którym kończy się ogon węża.
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje nazwy nowych zwierząt,
• czyta fragmenty tekstów o zwierzętach,
• nazywa zwierzęta na podstawie wybranych zdań

z przeczytanych tekstów,
• potra�  opisać zwierzę według wzoru,
• potra�  zadawać pytania, aby odgadnąć nazwę zwierzęcia.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  pracować w parze lub w zespole.

Słownictwo czynne
It lives in water. It can swim. It can’t � y. It lives in trees. It eats snow. 
It isn’t gentle. The fur is white. The skin is black. It can run very fast. 
It can jump. It can change colour. It’s black and white. It’s big. It isn’t 
� sh. Is it big/small? Can it swim? Does it live in forest? Is it pink? Has 
it got a long neck? Are they clever? Do they eat leaves? My favourite 
wild animal is … It’s … It eats … It can … It can’t …

Słownictwo bierne
Their skin is black and their fur is white. They eat snow. They 
are nice to people and love playing. They are clever. They’ve got 
long tails and tongues. They like swimming. Polar bears are the 
biggest bears.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 28, 29), Zeszyt ćwiczeń (s. 30, 32, 33), karty obraz-
kowe ze zwierzętami, kartka czerwona z napisem No i zielona 
z napisem Yes, dodatkowe dwa krzesła, kartki z bloku rysunko-
wego, kredki, mazaki, nożyczki, klej, papier kolorowy, bibuła, 
zdjęcia, plastelina.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Zapytaj o zwierzęta, wykorzystując karty obrazkowe z dzia-

łu 2. Poproś, aby uczniowie wymienili wszystkie inne 
zwierzęta, jakie jeszcze znają. 

• Powiedz uczniom, że na lekcji poznają jeszcze kilka cieka-
wych i lubianych zwierząt. Zapytaj, czy uczniowie domyślają 
się, co to za zwierzęta.

• Powiedz, Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Nazwij zwierzęta na każdym zdjęciu i poproś o powtórze-
nie nazw. Przeczytaj głośno opisy zwierząt pod zdjęciami 
w podręczniku. Wyjaśnij znaczenie wszystkich niezrozumia-
łych słów i zwrotów. 

• Powiedz, że wspólnie przeczytacie teksty o zwierzętach. 
Jeden wyraz czytasz Ty, a następny czyta uczeń, na zmianę.

• Przeczytaj wybrane zdanie, np. Their skin is black and their 
fur is white. They eat snow. Chętni uczniowie podają nazwę 
zwierzęcia, o którym mowa w zdaniu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 32. Poproś uczniów, aby ułożyli 
z liter nazwy zwierząt, a po zapisaniu połączyli z właściwy-
mi ilustracjami.

1 Read and say.
• Poproś o przygotowanie dwóch przyborów: jednego zielo-

nego, drugiego czerwonego. Odczytuj zdania. Jeśli zdanie 
jest prawdziwe, uczniowie podnoszą zielony przedmiot, 
jeśli fałszywe – podnoszą czerwony.

2 Play.
• Ustaw dwa krzesła, jedno z zielonym napisem Yes, drugie 

z czerwonym napisem No.
• Wybierz chętne dziecko, powiedz mu szeptem lub pokaż 

nazwę zwierzęcia, a pozostałych uczniów poproś o zada-
wanie pytań typu Yes/No, np.: Does it live in water? Can it 
swim?. W wersji łatwiejszej dzieci mogą formułować zdania 
twierdzące, np. It lives in water. It can swim. Jeśli odpowiedź 
lub zdanie są prawdziwe – uczeń siada na krześle Yes, a jeśli 
fałszywe – siada na krześle No. Po 10 pytaniach lub zdaniach 
należy podać nazwę zwierzęcia. Następna osoba wychodzi 
na środek klasy. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 32. Powiedz, żeby uczniowie 
przeczytali zdania i wpisali właściwe nazwy zwierząt.

Class Project
Klasowe zoo
• Powiedz, aby każde dziecko wybrało jedno dzikie zwierzę 

i wykonało na jego temat pracę plastyczną w dowolnej 
technice, np.: rysunek, malunek, wydzieranka, wycinanka, 
wyklejanka z bibuły lub z plasteliny. Możesz przygotować 
karteczki z nazwami zwierząt do losowania.

• Poproś, aby uczniowie opisali w kilku zdaniach swoje zwie-
rzęta. Zapisz na tablicy wzory kilku zdań, które pomogą 
uczniom w sformułowaniu wypowiedzi, np.: My favourite 
wild animal is … It’s … It eats … It can … It can’t …

1 Read and say.  

1 Dolphins don’t eat fish.
2 Chameleons haven’t got brown fur.
3 Penguins can’t swim.
4 Polar bears aren’t dangerous animals.

2 Play. 

Fun animal facts!

Dolphins live in the water, but they 
are not fish. They are nice to people 
and love playing. They hunt small 
fish. They are very clever.

Chameleons live on trees. 
They have got very long 
tails and tongues. Their 
skin can change colour.

Yes No

A crocodile!

Is it big? 
Can it swim? 
Is it a fish?

Fun animal facts!Fun animal facts!
Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie czytają zdania na temat zwierząt i decydują, czy są prawdziwe (Yes) czy fałszywe (No). 
2. Uczniowie grają w parach w 10 pytań. Jedna osoba myśli o jakimś zwierzęciu, a druga zadaje pytania typu Yes/No. 28
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Wonderful world

• Podpiszcie wszystkie prace i zróbcie w klasie wystawę pod 
tytułem „Wild animals”.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 33. Poproś uczniów, aby połą-
czyli pytania z odpowiedziami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 30 w sekcji More Fun. Poproś, 
aby uczniowie pokolorowali obrazek zgodnie z kodem 
i uzupełnili zdania wyrazami z ramki.

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

Notatki:

Penguins are birds, but they can’t fly. 
They like swimming and can jump well. 
Penguins can eat snow!

Polar bears are the biggest bears. 
They are very dangerous animals. 
Polar bears can swim well and run fast. 
Their fur is white, but their skin is black!Their fur is white, but their skin is black!

Klasowe Zoo
Wybierzcie jakieś 
zwierzę i wykonajcie 
pracę plastyczną. Następnie 
opowiedzcie o swoim 
zwierzęciu w kilku zdaniach.

Unit 2

Class Project

Uczniowie wykonują prace plastyczne przedstawiające wybrane zwierzęta, wykorzystując różne techniki plastyczne, 
następnie opisują swoje prace. 29

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  przewidzieć fabułę � lmu na podstawie przykładowych 

ilustracji,
• właściwie wskazuje i nazywa wybrane ilustracje/obiekty 

z � lmu,
• potra�  wpisać brakujące wyrazy, 
• właściwie zakreśla szczegółowe informacje na podstawie 

obejrzanego � lmu,
• prowadzi dialog z kolegą/koleżanką.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie ogląda � lm, 
• właściwie naśladuje poprzez ruch/gest oraz ilustruje poprzez 

rysunek,
• przestrzega zasad gry.

Słownictwo czynne
Head, tail, looking for, thick skin, kangaroo, frog, sweet. What’s your 
favourite animal? My favourite animal is … I like … because …

Słownictwo bierne
Point to the right pictures. Circle the correct answers. Read the 
sentences. Sam thinks his cat, Tiggie, is … Tiggie is brown with 
black  … Becky says the cat looks very … Becky thinks the baby 
kangaroo is very … Sam’s favourite animal is a cat, but he likes 
another animal too. Becky’s favourite animal lives in Australia / 
Africa and Asia. It has got fur / thick skin.

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 34, 35, 29), płyta DVD, karty wyrazowe 
z nazwami zwierząt, podręcznik.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś uczniów, aby wymienili wszystkie zwierzęta z działu 

2, jakie pamiętają.
• Powiedź, że za chwilę zagracie w kalambury, podziel klasę 

na dwie równe drużyny (dzieci mogą wymyślić nazwy dla 
swoich drużyn) i wyjaśnij zasady gry. Chętni przedstawiciele 
z drużyn wychodzą na środek klasy. Uczeń z drużyny A rzuca 
monetą, aby ustalić sposób wykonania zadania: head ozna-
cza ruch i gesty, tail – rysowanie na tablicy. Uczeń z drużyny 
B losuje kartę z nazwą zwierzęcia i prezentuje wylosowane 
zwierzę poprzez ruch/gesty lub rysunek – w zależności od 
wyniku rzutu monetą. Drużyna A odgaduje. Następnym ra-
zem przedstawiciel drużyny B rzuca monetą. Zapisuj punk-
ty na tablicy. 

• Powiedz Look, look it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Wskazuj ilustracje i mów słowa: looking for, thick skin, 
kangaroo, frog, sweet. Poproś o powtórzenie usłyszanych 
wyrazów i wskazanie ilustracji.

• Powiedź, że za chwilę dzieci obejrzą � lm, poproś o spojrze-
nie jeszcze raz na ilustracje. Zapytaj: Jak myślicie, co takiego 
się wydarzy? O czym będzie � lm?. Chętni uczniowie podają 
swoje przypuszczenia. 

1 Obejrzyj fi lm i uzupełnij zdania właściwymi słowami.

Sam: Yoohoo, Tiggie! Tiggie! Where are you?
Becky: What are you doing, Sam?
Sam: I’m looking for my cat, Tiggie. She’s beautiful.
Becky: What does she look like?
Sam:  She’s brown with black stripes. Look, here is a picture 

of her.
Becky: She looks very gentle.
Sam:  Yes, she is. I think cats are my favourite animals.

What’s your favourite animal, Becky?
Becky: Guess! Ask me a question.
Sam: Where does it live?
Becky: It lives in Africa and Asia.
Sam: Has it got fur?
Becky: No, it hasn’t. It’s got thick skin.
Sam: Does it eat animals?
Becky: No, it doesn’t.
Sam: Is it big?
Becky: Yes. It’s the biggest land animal!
Sam: Oh, it’s an elephant!
Becky:  Yes! I know a lot about elephants. I’ve got some books 

about them. Sometimes I watch TV programmes 
about them.

Sam:  I like another animal too. Ask me a question.
Guess what it is!

Becky: Is it a bird?
Sam: No, it isn’t.
Becky: Is it a land animal?
Sam: Yes.
Becky: Does it live in Africa?
Sam: No, it doesn’t.

34

thick skin

frog
sweet

kangaroo

looking for

DVD 
Club

1. Uczniowie oglądają film i uzupełniają zdania właściwymi słowami.
2. Uczniowie ponownie oglądają film, zakreślają w zdaniach właściwe słowa i odczytują zdania.
3. Uczeń pracuje wspólnie z koleżanką lub kolegą, nawzajem zadają sobie pytania o ulubione zwierzę 

i odpowiadają na nie. 

35

1   Obejrzyj film i uzupełnij zdania właściwymi 
słowami.  

1 Sam thinks his cat, Tiggie, is  . 

2 Tiggie is brown with black  . 

3 Becky says the cat looks very  . 

4 Becky thinks the baby kangaroo is very

 . 

2   Obejrzyj film. Otocz pętlami właściwe słowa 
w zdaniach. Odczytaj zdania.  

1 Becky’s favourite animal 

lives in Australia / 

Africa and Asia . 

2 It has got  fur / thick skin . 

3 It is  big / small .

4 It’s  an elephant / a kangaroo . 

5 Sam’s favourite animal is 

a cat, but he likes another 

animal too. 

It is a  bird / land animal .

6 It lives in  Africa / Australia .

7 It likes to  run / jump .

8 It’s  an elephant / a kangaroo .

3   W parach zadawajcie sobie nawzajem pytania 
o swoje ulubione zwierzęta i odpowiadajcie 
na nie.  
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DVD Club

Becky: Ummm …
Sam: Look.
Becky: Is it a frog?
Sam: No! It’s a big animal and it lives in Australia!
Becky: I know! It’s a kangaroo!
Sam: Yes, let’s look for kangaroos on the Internet.
Becky:  These are some kangaroos. Look at the baby! Aaahhh! 

It’s so sweet.
Sam:  Kangaroos can jump very well. Here are some

kangaroos jumping.
Becky: Wow! They’re great!

• Włącz płytę DVD, poproś uczniów o uważne obejrzenie 
� lmu i uzupełnienie zdań właściwymi wyrazami. Poproś 
uczniów o przeczytanie zdań z poprawnymi wyrazami.

2 Obejrzyj fi lm. Otocz pętlami właściwe słowa w zdaniach. 
Odczytaj zdania.

• Poproś o przeczytanie zdań i włącz � lm ponownie. Powiedz: 
Circle the correct answers. Zadaniem uczniów jest zakreślić 
właściwe słowa w zdaniach. 

• Na koniec wspólnie odczytajcie poprawne odpowiedzi.

3 W parach zadawajcie sobie nawzajem pytania o swoje 
ulubione zwierzęta i odpowiadajcie na nie.

• Poproś, aby każde dziecko wybrało jedno ulubione zwierzę 
z rozdziału 2. Następnie uczniowie w parach zadają sobie 
pytania i na nie odpowiadają. Na tablicy możesz napisać kil-
ka pytań dla przykładu.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś uczniów o odszukanie właściwych odpowiedzi na 
pytania dotyczące rozdziału 2. Można uczniów podzielić na 
drużyny i zagrać na punkty.
Przykładowe pytania:
 1. What animal can you see in picture 4 on page 24? (ostrich)
 2. How many animals are there in activity 3 on page 21? (8)
 3. What does the red fox eat? (fruit, eggs, insects and meat)
 4. How many snakes are there in activity 1 on page 27? (2)
 5. What are the gira� es drinking on page 18? (tea)
 6. Who said Do � amingos � y? in the story on page 20? (Honey)
 7. What do the dolphins hunt? (small � sh)
 8.  Read sentence 5 in activity 2 on page 21. (Pandas have got 

black and white fur.)
 9. What colour are the bears on page 29? (white)
10. Where are the animals in picture 1 on page 20? (at the zoo)
11. What’s the smallest bird in the world? (hummingbird)
12. Where does the red fox live? (in a forest)
13. What is the biggest land animal? (elephant)
14. What is the colour of polar bears’ skin? (black)
15. How many words are there in box on page 20? (9)
16.  Who said No, it isn’t. It’s gentle in the story on page 20? 

(Kate)
17. How many gira� es are there on page 18 and 19? (2)
18. What animal is in picture 3 on page 20? (panda)
19. What is the fastest animal in the world? (cheetah)
20.  Which animals can change the colour of their skin? 

(chameleons)

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, Active dictionary 2, s. 29. Poproś o pod-
pisanie ilustracji i przetłumaczenie wyrazów oraz wyrażeń.

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

Notatki:

34

thick skin

frog
sweet

kangaroo

looking for

DVD 
Club

1. Uczniowie oglądają film i uzupełniają zdania właściwymi słowami.
2. Uczniowie ponownie oglądają film, zakreślają w zdaniach właściwe słowa i odczytują zdania.
3. Uczeń pracuje wspólnie z koleżanką lub kolegą, nawzajem zadają sobie pytania o ulubione zwierzę 

i odpowiadają na nie. 
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1   Obejrzyj film i uzupełnij zdania właściwymi 
słowami.  

1 Sam thinks his cat, Tiggie, is  . 

2 Tiggie is brown with black  . 

3 Becky says the cat looks very  . 

4 Becky thinks the baby kangaroo is very

 . 

2   Obejrzyj film. Otocz pętlami właściwe słowa 
w zdaniach. Odczytaj zdania.  

1 Becky’s favourite animal 

lives in Australia / 

Africa and Asia . 

2 It has got  fur / thick skin . 

3 It is  big / small .

4 It’s  an elephant / a kangaroo . 

5 Sam’s favourite animal is 

a cat, but he likes another 

animal too. 

It is a  bird / land animal .

6 It lives in  Africa / Australia .

7 It likes to  run / jump .

8 It’s  an elephant / a kangaroo .

3   W parach zadawajcie sobie nawzajem pytania 
o swoje ulubione zwierzęta i odpowiadajcie 
na nie.  
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Cele językowe
Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji,
• nazywa poznane owoce, warzywa i produkty spożywcze,
• potra�  przeczytać wyrazy i krótkie zdania,
• dopasowuje nazwy do ilustracji,
• śpiewa piosenkę o literach alfabetu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  zilustrować znaczenie wyrazów.

Słownictwo czynne
Orange, apple, pear, banana, onion, tomato, cheese, meat, cake. 
Where are we? What’s this? It’s a street market. We can buy food 
here. Come on, let’s buy some … Can I have three oranges, please? 
Here you are. Thank you. Next, please. 

Słownictwo bierne
I’ve got a bag. What have I got in my bag? What can you see in 
the photo? What fruit can you see? How many people can you 
see? Who is the man? Where are the boy and the woman? What 
fruit are they buying? How many oranges are they buying? Listen 
to the alphabet song. What letters do you know? What letters are 
the new ones? What letter is it? Let’s sing the song together.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 30, 31), zeszyt ćwiczeń (s. 36, 37), płyta CD, wy-
cięte karty z rysunkami owoców, warzyw i produktów spożyw-
czych z HE1 U8 (orange, apple, pear, banana, onion, tomato, 
cheese, meat, cake), torba, karteczki z tabelkami dla każdego 
ucznia, karty wyrazowe, kartki z literami: A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K, L.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Powiedz: Look! I’ve got a bag. What have I got in my bag? 

i zachęć dzieci do odgadywania. Otwórz torbę i wyciągnij 
kartę rysunkiem owocu, warzywa lub produktu spożywcze-
go, pokazując dzieciom tylko kontur. Zapytaj: What’s this?. 
Chętni uczniowie odpowiadają. Odwróć kartę dla spraw-
dzenia. W podobny sposób pokazuj kolejne karty.

1 Listen and say

Unit 3, Opener. 1 Listen and say.
Where are we? What’s this?
It’s a street market. We can buy food here. Come on,
let’s buy some oranges.
Hello.
Can I have three oranges, please?
Here you are. Three oranges.
Thank you.
Thank you. Goodbye. Next, please.

1/29

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i otwórz podręcznik. 
Zapytaj dzieci: What can you see in the photo? What fruit can 
you see? How many people can you see? Who is the man?.
Podaj nazwę zawodu: shop assistant i poproś o powtórzenie.

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie podczas słuchania 
jednocześnie śledzili tekst w ramkach, zapytaj: Where are 
the boy and the woman? What fruit are they buying? How 
many oranges are they buying?.

• Poproś uczniów o powtórzenie tekstu w następujący spo-
sób: Ty czytasz zdania wesołym głosem, a uczniowie powta-
rzają znużonym. Następnie zamieńcie się rolami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 36. Powiedz, aby uczniowie 
podczas słuchania zakreślili błędne wyrazy, a następnie 
napisali je poprawnie.

2 Draw and say.
• Rozdaj dzieciom karteczki z 16 polami (4 na 4) i poproś 

o wpisanie w poziomie cyfr 1, 2, 3, a w pionie liter A, B, C 
(pole w lewym górnym rogu powinno zostać puste).

• Powiedz, że za chwilę podyktujesz różne wyrazy z kodami, 
a dzieci narysują proste obrazki we właściwych polach: A3 
tomato, B2 cake, C1 orange, A1 pear, C3 onion, A2 meat, B1 
apple, C2 cheese, B3 banana.

• Poproś o podanie odpowiedzi, wywołując pola w dowolnej 
kolejności. Następnie umieść odpowiednie karty obrazko-
we w diagramie na tablicy.

• Wybierz chętne dziecko i poproś o wylosowanie jednej 
z kart wyrazowych i umieszczenie na właściwej karcie 
obrazkowej. W podobny sposób kontynuuj zabawę, wy-
bierając kolejne dzieci, które dopasowują karty.

3 Read and say.
• Poproś uczniów o odczytanie pytań i udzielenie odpowiedzi.
• Możesz zadawać dodatkowe pytania związane z ilustracją 

lub z owocami i warzywami.

Jobs

It’s a street market. 
We can buy food here.

3
Unit
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Opener

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 37. Zaproponuj uczniom pro-
wadzenie dialogów w parach. Dzieci na zmianę rzucają 
kostką i wcielają się w role klientów i sprzedawców.

4 Listen and sing.

Unit 3, Opener. 4 Listen and sing.
A and B and C and D,
I like you and you like me.
D and C and B and A,
Come with me. Let’s play.

E and F and G and H,
Look at this page! H!
H and G and F and E,
Now, look at me! E!

I and J and K and L,
Stand up and ring the bell.
L and K and J and I,
Jump three times and say ‘goodbye’. GOODBYE! (x2)

1/30

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie piosenki: 
Listen to the alphabet song. Zapytaj, jakie litery pojawiły się 
w piosence: What letters do you know? What letters are the 
new ones?.

• Zapisz na tablicy osiem początkowych liter alfabetu i do-
daj cztery kolejne. Przypomnij z uczniami pierwszą i drugą 
zwrotkę piosenki, wskazując odpowiednie litery. Poproś 

o powtórzenie kolejnych wersów trzeciej zwrotki, wskazu-
jąc przy tym nowe litery.

• Poproś o otworzenie podręcznika na s. 113, gdzie znajduje 
się tekst piosenki. Zaproponuj wspólne śpiewanie: Let’s sing 
the song together. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rozdaj kartki z literami: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L wszystkim 
dzieciom (litery mogą się powtarzać). Wymieniaj dotychczas 
poznane słowa w dowolnej kolejności, a uczniowie podnoszą 
kartki z pierwszymi literami tych słów.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 36. Powiedź, aby uczniowie 
z rozsypanych liter ułożyli wyrazy, zapisali je, a następnie 
połączyli z odpowiednimi ilustracjami.

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

Notatki:

4 Listen and sing. 1/30

1 Listen and say.  1/29

2 Draw and say.  

3 Read and say.

Nauczysz się:
• nazywać wybrane zawody i miejsca 

pracy, 
• mówić o tym, co robią ludzie 

wykonujący wybrane zawody,
• pytać o czyjś zawód.

Let’s buy some 
fruit.

Can I have three 
oranges, please?

What colour are oranges?
Where are the pears?
Who likes bananas?

Alphabet 
corner
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• rozumie treść wysłuchanej historyjki,
• potra�  odpowiedzieć na pytania dotyczące treści historyjki,
• potra�  czytać fragmenty historyjki z podziałem na role,
• czyta ze zrozumieniem proste zdania,
• opisuje zawody wg wzoru,
• recytuje z pamięci rymowankę o zawodach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• przestrzega zasad gry.

Słownictwo czynne
Orange, apple, pear, banana, onion, tomato, cheese, meat, cake, 
doctor, nurse, work, cook, hospital,  restaurant, chef, waiter ,teacher, 
hungry. Where do you work? In a hospital / school / restaurant. No. 
Teachers don’t work in restaurants. 

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to 
the right pictures. Who is hungry? Who is a waiter? Where does Snap 
work? Who’s got a headache? Where does a nurse work? Which jobs 
do you remember? Read the sentences and guess the jobs.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 32, 33), zeszyt ćwiczeń (s. 38, 39), płyta CD, 
karty obrazkowe ze słownictwem z ramki, karteczki uśmiech-
niętą i smutną buzią.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Powtórz z uczniami nazwy poznanych owoców, warzyw 

i produktów spożywczych. Do każdego produktu dodaj 
gest, np. apple – zrób dłońmi młynek, orange – klaśnij dwa 
razy, cheese – zatocz ręką koło nad głową. Wymieniaj pro-
dukty, a uczniowie niech pokazują gesty. Stopniowo doda-
waj nowe gesty do kolejnych wyrazów. Wymieniaj produkty 
spożywcze w dowolnej kolejności. 

• Powiedz, Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 3, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
chef, doctor, nurse, hospital, restaurant, teacher,
waiter, cook, work, hungry

1/31

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words.

• Napisz na tablicy polskie odpowiedniki: 1. szef kuchni, 
2. lekarz 3. pielęgniarka, 4. szpital, 5. restauracja, 6. nauczy-
ciel, 7. kelner, 8. gotować, 9. pracować, 10. głodny. Podawaj 
numery, a uczniowie niech dopowiadają angielskie słowa. 
Powtórz ćwiczenie, tym razem wymieniając liczby w przy-
padkowej kolejności. 

• Podawaj polskie słowa i proś uczniów o podawanie an-
gielskich odpowiedników. Możesz jednocześnie podawać 
słowa i pokazywać karty obrazkowe.

1 Listen and say.

Unit 3, Lesson 1. 1 Listen and say.
1
Kate: Hello children, I’m your teacher. I teach English.
Fred & Chatty:   Hello, teacher.
Kate: Let’s learn some numbers. Eight and eleven is … Chatty?
Chatty: It’s nineteen.
Kate: Great Chatty. Fred, what are you doing?
Fred: Oh, I’m drawing, sorry.
Kate: Ok, let’s have a lunch break.
Fred: Oh, great! I’m hungry.
2
Honey:  Hello, welcome to our restaurant, I’m a waiter and 

Snap is a chef. Chefs work in restaurants. Snap is cook-
ing lunch for you now.  

Fred: Your uniform is nice, Honey.
Honey: Thank you. What would you like to drink?
Kate: I’d like an apple juice, please.
Fred: And an orange juice for me, please.
Chatty: I don’t want a drink, thank you.
Honey: How about some water? 
Chatty: I’m ok, thank you.
3
Honey: Here are your drinks and your lunch.
Kate: Thank you, Honey. You are a good waiter.
Fred: Yummy! Snap, you are a very good chef.
Honey: What’s the matter, Chatty?
Chatty: I’ve got a headache.
Fred: Poor Chatty! What can we do?
Kate: Let’s go to the hospital.

1/32

chef  doctor  nurse  hospital  restaurant

teacher  waiter  cook  work  hungry

1 Listen and say.  1/32

Let’s go to the hospital.

I’ve got a headache.

What’s the matter, Chatty?

Chatty, this is a nurse. 
She works at the hospital. 

I’m a waiter and Snap is a chef. 
Chefs work in restaurants.

I’ve got a headache!

Hello, can we see the doctor?

I’m hungry.

Do you drink water, Chatty? I drink a lot 
of water and I don’t have headaches.

I’m your teacher. 
I teach English.

What would you 
like to drink?

1

4

2

5

3

Story 
corner

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

Lesson

1

32
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Welcome to our restaurant
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Lesson 1

4
Kate:  Chatty, this is a nurse. She works at the hospital.

Let’s ask her.
Kate:  Hello, can we see the doctor? My friend has got 

a headache.
Nurse: Yes, come in.
5
Doctor: Hello, what’s the matter?
Chatty: I’ve got a headache. 
Doctor:  Do you drink water, Chatty? I drink a lot of water

and I don’t have headaches. Here, have some water. 
It’s good for you.

• Włącz nagranie i powiedz, aby uczniowie w trakcie słuchania 
wskazywali odpowiednie obrazki: Listen to the story and 
point to the right pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. Zapytaj: 
Who is hungry? Who is a waiter? Where does Snap work? 
Who’s got a headache? Where does a nurse work?.

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

• Wybierz pięcioro chętnych uczniów i przydziel im role 
bohaterów historyjki. Poproś o odczytywanie historyjki 
z podziałem na role. Możesz powtórzyć czytanie, jeśli są ko-
lejne chętne dzieci.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 38. Poproś o przeczytanie zdań 
i zaznaczenie odpowiedzi Yes lub No.

2 Read and say yes or no.
• Poproś chętnych uczniów o odczytanie kolejnych zdań 

i określenie, czy są one prawdziwe czy fałszywe. W przy-
padku odpowiedzi fałszywej uczniowie formułują zdanie 
prawdziwe – jak we wzorze w dymku. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rozdaj karteczki z uśmiechniętymi i smutnymi buziami. Podaj 
zdanie prawdziwe lub fałszywe na temat jednego z poznanych 
zawodów. Zadaniem uczniów jest zareagować, pokazując wła-
ściwą buźkę.

3 Make, listen, chant and say.

Unit 3, Lesson 1. 3 Make, listen, chant and say.
Doctors and nurses, doctors and nurses,
Where do you work? Where do you work?
In a hospital, in a hospital.
We work in a hospital. We work in a hospital.

Waiters and chefs, waiters and chefs,
Where do you work? Where do you work?
In a restaurant, in a restaurant.
We work in a restaurant. We work in a restaurant.

Teachers and children, teachers and children.
Where do you work? Where do you study?
In a school, in a school.
We work in a school. We study in a school.

1/33

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie rymowanki. 
Zapytaj, jakie nazwy zawodów dzieci zapamiętały: Which 
jobs do you remember?. Zapisz je na tablicy.

• Poproś uczniów, żeby powtarzali jak echo każde zdanie za 
Tobą. 

• Poproś uczniów o napisanie na karteczkach nazw zawo-
dów z ramki. Uczniowie słuchają rymowanki i ją powtarzają, 
a następnie losują karteczki i prowadzą minidialogi.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 39. Poproś uczniów o przykle-
jenie właściwych naklejek na podstawie rymowanki oraz 
wybranie i zakreślenie właściwych miejsc.

4 Read and guess, then say.
• Poproś chętnych uczniów o odczytywanie zdań i podawa-

nie odpowiedzi – nazw zawodów: Read the sentences and 
guess the jobs. 

• Rozdaj dzieciom kostki do gry. Jedna osoba rzuca kostką 
i odczytuje zagadkę oznaczoną wylosowanym numerem, 
druga – odpowiada. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 38. Poproś o uzupełnienie dia-
gramów brakującymi wyrazami z ramki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 39. Poproś o przeczytanie zdań 
i uzupełnienie ich wyrazami z ramek.

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

chef  doctor  nurse  hospital  restaurant

teacher  waiter  cook  work  hungry

1 Listen and say.  1/32

Let’s go to the hospital.

I’ve got a headache.

What’s the matter, Chatty?

Chatty, this is a nurse. 
She works at the hospital. 

I’m a waiter and Snap is a chef. 
Chefs work in restaurants.

I’ve got a headache!

Hello, can we see the doctor?

I’m hungry.

Do you drink water, Chatty? I drink a lot 
of water and I don’t have headaches.

I’m your teacher. 
I teach English.

What would you 
like to drink?

1

4

2

5

3

Story 
corner

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

Lesson
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Welcome to our restaurant

2 Read and say yes or no. 

4 Read and guess. Then say.  

1 They go to schools and study English. 

2 They’ve got white hats. 
They work in restaurants. 

3 They work in hospitals. 
They wear uniforms. They help doctors. 

4 They don’t wear uniforms. 
They work in schools. 

5 They work in restaurants. 
People ask them about food.

6 They work in hospitals. 
They help ill people.

In a hospital.

No. Teachers don’t 
work in restaurants. 

Nurse, where 
do you work?

teacher   
nurse   
doctor   
chef   

waiter

Children!

n_u/rsd]

1 Teachers work in restaurants.

2 Waiters wear uniforms.

3 Chefs don’t work in hospitals.

4 Nurses cook food in restaurants.

5 Doctors work in hospitals.

3 Make, listen, chant and say.  1/33 Grammar
chant

Unit 3

2. Uczniowie czytają zdania i mówią yes, jeśli jest prawdziwe, lub no, jeśli jest fałszywe.
3. Uczniowie piszą na karteczkach nazwy zawodów z ramki, słuchają rymowanki i powtarzają ją, a następnie losują 

karteczki i mówią zdania według wzoru.
4. Uczniowie odczytują zdania, odgadują, o kim mowa, i podają właściwe słowa. Następnie w parach zadają sobie 

na zmianę podobne zagadki i je odgadują.
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje  nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• potra�  przeczytać tekst ze zrozumieniem,
• udziela odpowiedzi na zadane pytania na podstawie

tekstu lub ilustracji,
• czyta ze zrozumieniem proste zdania,
• śpiewa piosenkę o zwierzętach,
• prowadzi dialog z kolegą/koleżanką.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  pracować w parze.

Słownictwo czynne
Job, kitten, medicine, puppy, vet, need, touch. My kitten / rabbit / 
parrot’s ill. What can I do? It needs some medicine. Go to the vet. 

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. Who is the man? What animal 
has he got? Who is the man? What’s his name? Where does he work? 
What animals does he treat? What is he doing today? Is the kitten 
ill? What does it need? Does he like his job? How many animals have 
your heard? Which animals do you remember? What animal is 
in picture 2? How many dogs are there in picture 3? Who is the man 
in picture 2? How many people are there in picture 3? Are the people 
vets in picture 3? Is the dog small in picture 1?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 34, 35), zeszyt ćwiczeń (s. 40, 41), płyta CD, 
karty obrazkowe i wyrazowe z zawodami, karty obrazkowe 
ze słownictwem z ramki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Pokazuj karty obrazkowe z zawodami i pytaj What job is it?, 

umieść karty na tablicy. Proś chętne dzieci o losowanie kart 
wyrazowych i dopasowywanie do nich kart obrazkowych. 
Odwróć karty obrazkowe i wyrazowe, wymieszaj, przypo-
mnij zasady gry w Memory i wspólnie zagrajcie.

• Zapytaj, czy uczniowie wiedzą, o czym będzie dzisiejsza 
lekcja. Wysłuchaj odpowiedzi.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 3, Lesson 2. Dictionary. Listen and reperat.
job, kitten, medicine, puppy, vet, need, touch, treat
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• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa, 
wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and point to the 
right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły zna-
czenie nowych słów w wyznaczonym limicie czasowym.

• Wymieniaj kolejno słowa z ramki, prosząc uczniów o po-
dawanie ich polskich odpowiedników. Można powtórzyć 
ćwiczenie, tym razem wymieniając słowa w przypadkowej 
kolejności. Następnie w podobny sposób wymieniaj nazwy 
w języku polskim. Zadaniem uczniów będzie podawać 
nazwy w języku angielskim. Możesz jednocześnie podawać 
słowa i pokazywać karty obrazkowe.

1 Listen and read.

Unit 3, Lesson 2. 1 Listen and read.
This is John. What’s his job? He is a vet. He works in
an animal hospital. He treats pets: cats and kittens, dogs and 
puppies, and sometimes he treats farm animals: horses, cows 
and lambs. He doesn’t treat wild animals. Today, John is treat-
ing a kitten. John looks at its eyes, ears and teeth. He touches
the kitten’s tummy, too. The kitten is ill. It needs some medicine.
John is a good vet. He likes animals and he likes his job.

1/35

• Zapytaj: What can you see in the picture? Who is the man? 
What animal has he got?.

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie tekstu i śle-
dzenie go w podręczniku.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania: Who is the man? What’s his name? Where does he 
work? What animals does he treat? What is he doing today? 
Is the kitten ill? What does it need? Does John like his job?.

• Powiedz, że przeczytasz tekst, który uczniowie przed chwilą 
usłyszeli, i będziesz robić pauzy. Zadaniem uczniów będzie 
przeczytać ostatni wyraz odczytany przez Ciebie przed 
pauzą. Możesz powtórzyć ćwiczenie, prosząc o przeczyta-
nie dwóch ostatnich wyrazów.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 40. Poproś uczniów o przeczy-
tanie i ponumerowanie fragmentów zdań w kolejności 
zgodnej z  wysłuchanym tekstem.

This is John. What’s his job? He’s 
a vet. He works in an animal hospital. 
He treats pets: cats and kittens, dogs 
and puppies, and sometimes he treats 
farm animals: horses, cows and lambs.
He doesn’t treat wild animals. Today, 
John is treating a kitten. John looks 
at its eyes, ears and teeth. He touches 
the kitten’s tummy, too. The kitten is ill. 
It needs some medicine.
John is a good vet. He likes animals 
and he likes his job.

job  kitten  medicine  puppy  vet  

need  touch  treat

1 Listen and read.  1/35

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.

Lesson

34

1/34

2 He’s a vet
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Lesson 2

2 Read, choose and point.
• Powiedz, aby uczniowie przeczytali zdania po cichu i wy-

brali właściwe dokończenia. Następnie poproś chętnych 
uczniów o głośne przeczytanie kolejnych zdań i wspólnie 
sprawdźcie odpowiedzi. 

• Odczytuj zdania w przypadkowej kolejności, zatrzymu-
jąc się przed wyrazem/wyrażeniem do wyboru. Poproś 
uczniów o dokończenie.

3 Listen, point and chant. Then talk.

Unit 3, Lesson 2. 3 Listen, point and chant.
Then talk. 
My kitten’s ill. My kitten’s ill.
What can I do? What can I do?
Your kitten’s ill. Your kitten’s ill.
It needs some medicine, it needs some medicine.
Go to the vet, go to the vet, go to the vet now.

My rabbit’s ill. My rabbit’s ill.
What can I do? What can I do?
Your rabbit’s ill. Your rabbit’s ill.
It needs some medicine …

My parrot’s ill. My parrot’s ill.
What can I do? What can I do?
Your parrot’s ill. Your parrot’s ill.
It needs some medicine …

1/36

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie i zapamię-
tanie nazw zwierząt. 

• Zapytaj: How many animals have you heard? Which animals 
do you remember?.

• Włącz ponownie nagranie, poproś o wysłuchanie rymo-
wanki i wskazanie zwierząt na obrazkach dla sprawdzenia.

• Powiedz, że powtórzycie słowa rymowanki w następujący 
sposób: Ty mówisz wers, uczniowie powtarzają go dwu-
krotnie.

• Zaproś chętnego ucznia do wspólnego czytania dialogu 
w dymkach. Ty pytasz, uczeń odpowiada. Podobnie zapytaj 
o królika i papugę. Możecie powtórzyć ćwiczenie, zamie-
niając się rolami. 

• Zaproś dzieci do prowadzenia podobnych dialogów 
w parach.

4 Listen and point.

Unit 3, Lesson 2. 4 Listen and point. 
Boy: Hello!
Woman: Hello. What’s the problem?
Boy: This is my dog, Spot. He’s sad. Is he ill?
Woman: Let me touch his tummy and look at his ears.
Boy: Good boy, Spot.
Woman: Yes, he’s ill.
Boy: What can we do?
Woman: Spot needs some medicine. Here you are.
Boy: Thank you. Goodbye.
Woman: Goodbye.

1/37

• Zapytaj: What animal is in picture 2? What animal is in 
picture 1? How many dogs are there in picture 3? Who is the 
man in picture 2? How many people are there in picture 3? Are 
the people vets in picture 3? Is the dog small in picture 1?.

• Włącz nagranie dialogu i poproś o wskazanie zdjęcia, które 
do niego pasuje.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 41. Poproś o uzupełnienie 
dialogu właściwymi naklejkami, a następnie posłuchanie 
nagrania i sprawdzenie odpowiedzi.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 40. Poproś o uzupełnienie zdań 
brakującymi wyrazami z ramki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 41. Poproś o ułożenie zdań 
z rozsypanki wyrazowej, zapisanie ich i zaznaczenie od-
powiedniego zdjęcia.

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

This is John. What’s his job? He’s 
a vet. He works in an animal hospital. 
He treats pets: cats and kittens, dogs 
and puppies, and sometimes he treats 
farm animals: horses, cows and lambs.
He doesn’t treat wild animals. Today, 
John is treating a kitten. John looks 
at its eyes, ears and teeth. He touches 
the kitten’s tummy, too. The kitten is ill. 
It needs some medicine.
John is a good vet. He likes animals 
and he likes his job.

job  kitten  medicine  puppy  vet  

need  touch  treat

1 Listen and read.  1/35

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.

Lesson

34
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2 He’s a vet

Notatki:

2 Read, choose and point. 

1 John works in a school / a restaurant / an animal hospital .

2 He doesn’t treat dogs / horses / foxes .

3 Today, he is treating a rabbit / a kitten / a dog .

4 He touches the kitten’s eyes / teeth / tummy .

5 The kitten is OK / ill / happy .

6 John is a good vet / doctor / teacher .

3 Listen, point and chant. Then talk.  1/36 Grammar
chant

4 Listen and point.  1/37

1

2

3

My kitten’s ill. 
What can I do?

Your kitten’s ill. 
It needs some medicine. 

Go to the vet now.

Unit 3

2. Uczniowie wskazują właściwe dokończenia zdań i odczytują pełne zdania. 
3. Uczniowie słuchają recytowanego tekstu i recytują go wspólnie, wskazując odpowiednie obrazki. Następnie w parach 

prowadzą podobne minidialogi o innych zwierzętach.
4. Uczniowie słuchają dialogu i wskazują zdjęcie, które do niego pasuje.
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje i zapamiętuje nowe wyrazy,
• wskazuje odpowiednie obrazki w trakcie słuchania,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu

lub ilustracji,
• czyta z podziałem na role, 
• potra�  dopasować opis do nazwy zawodu,
• śpiewa piosenkę z podziałem na role,
• pyta i odpowiada według wzoru.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• współpracuje zgodnie w parze i grupie.

Słownictwo czynne
Fire engine, � re� ghter, letter, parcel, pilot, postman, drive, � y planes, 
exciting, important. What’s your mummy’s / daddy’s / aunt’s job? 
She’s / he’s … What does she drive / � y / do? Mummy drives a � re 
engine. Daddy delivers letters. Aunty � ies planes. He/she treats ill 
animals, helps ill people, gives you medicine, cooks food, works in 
a restaurant, works in a school. 

Słownictwo bierne
Listen and point to the right pictures. Point to the right words. How 
many new animals have you learned? What job you can see in 
picture 2? Are they a family? Who � ies planes? What is Emily’s dad’s 
job? What is Aunt Lucy’s job? Who is a � re� ghter? Which job is 
dangerous? Who delivers letters and parcels? Who’s job is exciting? 
Who drives a � re engine? How many jobs are there in the song? 
Which jobs have you heard?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 36, 37), zeszyt ćwiczeń (s. 42, 43, 47), płyta CD, 
karty obrazkowe ze słownictwem z ramki, 9 kart z nazwami 
zawodów i 9 kart z opisami zawodów.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Przeczytaj zagadki i poproś o udzielenie odpowiedzi: 

She works in a restaurant and wears a white hat. He treats 
pets and works in a hospital. She wears a uniform and helps 
doctors. He works in hospital and helps ill people.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 3, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
� re engine, � re� ghter, letter, parcel, pilot, postman,
drive, � y planes, exciting, important

1/38

• Włącz nagranie i poproś o powtarzanie usłyszanych słów.
• Wymieniaj słowa i wyrażenia z ramki w dowolnej kolejności 

i poproś o ich wskazywanie: Point to the right words.
• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły zna-

czenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym.

• Wymieniaj kolejno słowa i wyrażenia z ramki, prosząc 
uczniów o podawanie ich polskich odpowiedników. Moż-
na powtórzyć ćwiczenie, tym razem wymieniając słowa 
w przypadkowej kolejności. Zapytaj uczniów, ile nowych 
zawodów poznali: How many new jobs have you learned?. 
Poproś o ich wymienienie. Pokazuj karty obrazkowe.

1 Listen and read.

Unit 3, Lesson 3. 1 Listen and read.
1
George: Look at these photos of my family. This is my mum.
Emily: Wow! Is your mum a � re� ghter?
George:  Yes, she is. She drives a � re engine! It’s a dangerous 

job, but it’s very important. Fire� ghters help people.
2
Emily: Is this your dad?
George: Yes, it is.
Emily: What’s his job?
George: He’s a postman. He delivers letters and parcels.
3
Emily: Who’s that?
George:  That’s my Aunt Lucy. She’s a pilot. She � ies planes.

It’s a very exciting job!
Emily: You’ve got a great family!

1/39

• Zapytaj: What job can you see in picture 2? What job can you 
see in picture 3? What job can you see in picture 1? Are they 
a family?.

• Włącz nagranie, poproś o uważne słuchanie i wskazywanie 
odpowiednich obrazków: Listen and point to the right 
pictures. Ponownie zapytaj: Are they a family?.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania: Who � ies planes? What’s the job of Emily’s dad? What 
is Aunt Lucy’s job? Who is a � re� ghter? Which job is dangerous? 
Who delivers letters and parcels? Who’s job is exciting? Who 
drives a � re engine?.

fire engine  firefighter  letter  parcel  pilot

postman  drive  fly planes  exciting  important

1 Listen and read.  1/39

George: Look at these photos of my family. 
This is my mum.

Emily: Wow! Is your mum a firefighter? 
George: Yes, she is. She drives a fire engine! 

It’s a dangerous job, but it’s very 
important. Firefighters help people.

Emily: Is this your dad?
George: Yes, it is.
Emily: What’s his job? 
George: He’s a postman. He delivers 

letters and parcels.

Emily: Who’s that?
George: That’s my aunt Lucy. 

She’s a pilot. She flies 
planes. It’s a very 
exciting job!

Emily: You’ve got a great 
family!

1

2

3

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.

Lesson

36
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Lesson 3

• Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie z podziałem na 
role. Chłopcy powtarzają zdania mówione przez chłopca, 
a dziewczynki – zdania mówione przez dziewczynkę. 
Możesz powtórzyć ćwiczenie, zamieniając role.

• Poproś o przeczytanie dialogów z podziałem na role. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 42. Poproś uczniów o przeczytanie 
pytań i zakreślenie właściwych odpowiedzi, a następnie 
posłuchajcie nagrania i sprawdźcie odpowiedzi.

2 Look and read.
• Poproś o przeczytanie czasowników w ramce i nazwanie 

obrazków w kolejnych zdaniach, a następnie o przeczytanie 
uzupełnionych zdań.

• Podaj nazwę zawodu, np. postman i wskaż ucznia, którego 
zadaniem będzie przeczytanie uzupełnionego zdania.

3 Listen, sing and do.

Unit 3, Lesson 3. 3 Listen, sing and do. 
What’s your mummy’s job? What’s your mummy’s job?
She’s a � re� ghter. She’s a � re� ghter.
What does she drive? What does she drive?
A � re engine, a � re engine. Mummy drives a � re engine.

What’s your daddy’s job? What’s your daddy’s job?
He’s a postman. He’s a postman.
What does he do? What does he do?
Delivers letters, delivers letters. Daddy delivers letters.

1/40

What’s your aunt’s job? What’s your aunt’s job?
She’s a pilot. She’s a pilot.
What does she � y? What does she � y?
A plane, a plane. Aunty � ies a plane.

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie piosenki 
i zapamiętanie wszystkich zawodów.

• Zapytaj: How many jobs are there in the song? Which jobs 
have you heard?.

• Podziel uczniów na dwie grupy i powtórzcie słowa piosenki 
w następujący sposób: jeden wers powtarza pierwsza gru-
pa, kolejny – druga. Ponownie powtórzcie, tym razem 
rozpoczynając od grupy drugiej.

• Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę: jedna grupa śpiewa pyta-
nia, druga odpowiada i gestem ilustruje odpowiedni zawód. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 43. Poproś o ułożenie pytań 
z podanych wyrazów i podanie odpowiedzi na podstawie 
wysłuchanej piosenki.

4 Read and write.
• Poproś uczniów o zapisanie w zeszytach pierwszego wyra-

zu pytającego. Następnie uczniowie w parach wymieniają 
się zeszytami i kończą pytanie, dopisując odpowiedni tekst 
spośród podanych w podręczniku. Ponownie zapisują 
kolejne wyrazy pytające i zamieniają się zeszytami – aż do 
zapisania wszystkich pytań.

• Zapytaj o pierwsze pytanie, chętni uczniowie odpowiada-
ją. Zapisz na tablicy poprawne pytanie, a uczniów poproś 
o sprawdzenie i ewentualną korektę. W podobny sposób 
sprawdź pozostałe pytania.

5 Look, read and say.
• Poproś, aby uczniowie odgadli nazwy zawodów na ilustra-

cjach. 
• Rozdaj 18 uczniom karty z nazwami 9 zawodów i 9 opisami 

zawodów z ramki, a następnie dopasowanie zawodów do 
opisów. Poproś o odczytanie ułożonych zdań. 

• Poproś dzieci o dobranie się w pary. Jedna osoba w parze 
czyta wybrany opis, a druga podaje zawód. 

• Powiedz, aby dzieci opisały w zeszytach wybrane zawody.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 42. Poproś o uzupełnienie pod-
pisów do zdjęć brakującymi samogłoskami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 43. Poproś o przyklejenie 
właściwych wyrazów w zdaniach.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 4., s. 47 z Zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś o uzupełnienie tekstu 
informacjami o wybranej osobie z rodziny.

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

fire engine  firefighter  letter  parcel  pilot

postman  drive  fly planes  exciting  important

1 Listen and read.  1/39

George: Look at these photos of my family. 
This is my mum.

Emily: Wow! Is your mum a firefighter? 
George: Yes, she is. She drives a fire engine! 

It’s a dangerous job, but it’s very 
important. Firefighters help people.

Emily: Is this your dad?
George: Yes, it is.
Emily: What’s his job? 
George: He’s a postman. He delivers 

letters and parcels.

Emily: Who’s that?
George: That’s my aunt Lucy. 

She’s a pilot. She flies 
planes. It’s a very 
exciting job!

Emily: You’ve got a great 
family!

1

2

3

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.

Lesson
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My mum is a firefighter3
2 Look and read.  

3 Listen, sing and do. 1/40

flies   drives   delivers

My mum is a firefighter. She  a  .

My dad is a postman. He  and .

My aunt is a pilot. She .

treats ill animals   
delivers letters   
helps ill people   

gives you medicine   
cooks food   

drives a fire engine   
works in a restaurant   

works in a school
flies planes

4 Read and write.  

5 Look, read and say.  

Where

do pilots do?

What

likes hamsters?

Who

is his job?

What

does the teacher work?

A doctor helps 
ill people.

Unit 3

2. Uczniowie odczytują zdania, uzupełniając luki właściwymi czasownikami z ramki i nazywają obiekty na obrazkach.
3. Uczniowie słuchają piosenki, gestami pokazują kolejne zawody, a następnie wspólnie ją śpiewają. 
4. Uczniowie układają zdania z elementów na zielonych i niebieskich paskach i zapisują je w zeszytach. 
5. Uczniowie odgadują nazwy zawodów przedstawionych na zdjęciach i układają zdania, wykorzystując zwroty z ramki. 

Zapisują swoje zdania w zeszytach.
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  odkodować ukrytą nazwę,
• poprawnie czyta zdania,
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji,
• wskazuje obrazki zgodnie z nagraniem,
• umie opisać zawód,
• śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z działów 3 i 2,
• podczas gry planszowej prawidłowo nazywa ilustracje

i odpowiada na pytania.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• stosuje odpowiednie reguły podczas gry planszowej.

Słownictwo czynne
She works in a hospital. She helps a doctor. He works in a restaurant. 
He cooks food. He drives a � re engine. He helps people. She treats ill 
animals. She works in an animal hospital. He serves food. Doctor, 
nurse, chef, waiter, teacher, vet, postman, � re� ghter, pilot.

Słownictwo bierne
What’s the job in picture 4? Who’s the man in picture 2? How many 
people are there in picture 3? What’s the job in picture 1? Who’s the 
man in picture 3? How many people are there in picture 6? What’s 
the job in picture 5? What are the numbers of the photos?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 38, 39), zeszyt ćwiczeń (s. 44), płyta CD, karteczki 
z kodami, karteczki z zakodowanymi nazwami zawodów dla 
każdego ucznia, kostki do gry, kartki z tytułami piosenek i rymo-
wanek.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Rozdaj uczniom karteczki z nazwami zawodów zakodowa-

nymi za pomocą prostych znaków. W różnych miejscach 
w klasie umieść karteczki ze znakami kodu i odpowiadają-
cymi im literami (odwrócone). Na tablicy umieść karty ob-
razkowe. Poproś uczniów, żeby odkodowali swoje napisy, 
szukając kluczy do znaków w różnych miejscach w klasie, 
a następnie właściwie dopasowali odkodowane słowa do 
obrazków na tablicy. Wspólnie sprawdźcie, czy odkodowa-
ne wyrazy są właściwie dopasowane.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

1 Read and fi nd mistakes. Then say.
• Powiedz, aby dzieci przeczytały zdanie w dymku, a następ-

nie poprawiły błędy w zdaniach oznaczonych numerami.
• Poproś chętne dzieci o poprawne przeczytanie zdań. Mo-

żesz powtórzyć czytanie, podając numery zdań w przypad-
kowej kolejności.

2 Listen, point and say.

Unit 3, Review. 2 Listen, point and say.
Is the kitten ill?
Yes, it is. The vet is treating the kitten.
What’s your dad’s job?
He’s a � re� ghter.
Really? My mum’s a � re� ghter, too!
Hello children. My name’s Ms Pike. I’m your new teacher.
Hello!
Where does your dad work?
In a hospital. He’s a doctor.

1/41

• Zadawaj pytania: What’s the job in picture 4? Who’s the man in 
picture 2? How many people are there in picture 3? What’s the 
job in picture 1? Who’s the man in picture 3? How many people 
are there in picture 6? What’s the job in picture 5?.

• Włącz nagranie, poproś o jego wysłuchanie i wskazanie 
odpowiednich zdjęć. Zapytaj, o których zdjęciach nie wspo-
mniano w trakcie nagrania. What are the numbers of the 
photos?. Poproś, aby dzieci w parach opisały te dodatkowe 
zdjęcia.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 44. Poproś o wysłuchanie 
nagrania i zakreślenie właściwych zakończeń zdań.

3 Look and say.
• Opisz jeden z zawodów, np.: She works in a hospital. She 

helps a doctor. Chętni uczniowie odpowiadają, podając 
właściwy numer. W podobny sposób zapytaj o pozostałe 
zawody. 

• Teraz Ty podajesz numery z ilustracji, a chętni uczniowie 
opisują zawody.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rozdaj uczniom kostki do gry. Jeden uczeń w parze rzuca 
kostką i opisuje zawód ze zdjęcia z ćwiczenia 2 zgodnie 
z wyrzuconym numerem, a drugi podaje nazwę tego zawo-
du. Uczniowie rzucają kostką na zmianę.

1 Read and find mistakes. Then say.  

1 A postman delivers food . 

2 A vet  drives a fire engine. 

3 A pilot  helps a doctor.

4 A waiter  flies planes. 

5 A firefighter  works in a school.

2 Listen, point and say.  1/41

3 Look and say. 

1 2 3

4 5 6

1

2

3

4

5

A postman delivers 
letters and parcels.

Review 3

1. Uczniowie odczytują zdania, zastępując błędne słowa właściwymi.
2. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują właściwe zdjęcia (uwaga: dwa zdjęcia zostały zamieszczone dodatkowo 

i nie pasują do nagrania). Następnie w parach tworzą krótkie zdania o dodatkowych zdjęciach.
3. Uczniowie patrzą na obrazek i mówią zdania o osobach wykonujących przedstawione zawody.
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Review & I can!

I can

1 Play, read and say.
• Powiedź, że za chwilę zagracie, ale wcześniej wspólnie 

przejdziecie trasę gry, nazywając przy tym wszystkie pola, 
układając słowa z rozsypanych liter, uzupełniając luki w zda-
niach lub odpowiadając na pytania.

• W parach zagrajcie w grę, na zmianę rzucając kostką i po-
prawnie wykonując zadania. Pamiętajcie o ladders i snakes.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Wypisz tytuły piosenek i rymowanek z działu 3 na kartkach 
oznaczonych numerami od 1 do 4 oraz wybrane tytuły z dzia-
łu 2 na kartkach oznaczonych numerami od 5 do 6 i umieść 
je na tablicy. Rzuć kostką i zaśpiewajcie piosenkę oznaczoną 
wylosowanym numerem.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 44. Poproś o przeczytanie pytań 
i dopasowanie odpowiednich naklejek z odpowiedziami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 44. Poproś o ułożenie z liter 
nazw zawodów i uzupełnienie zdań brakującymi nazwami 
zawodów oraz wyrazami z ramki.

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

1 Read and find mistakes. Then say.  

1 A postman delivers food . 

2 A vet  drives a fire engine. 

3 A pilot  helps a doctor.

4 A waiter  flies planes. 

5 A firefighter  works in a school.

2 Listen, point and say.  1/41

3 Look and say. 

1 2 3

4 5 6

1

2

3

4

5

A postman delivers 
letters and parcels.

Review 3

1. Uczniowie odczytują zdania, zastępując błędne słowa właściwymi.
2. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują właściwe zdjęcia (uwaga: dwa zdjęcia zostały zamieszczone dodatkowo 

i nie pasują do nagrania). Następnie w parach tworzą krótkie zdania o dodatkowych zdjęciach.
3. Uczniowie patrzą na obrazek i mówią zdania o osobach wykonujących przedstawione zawody.

38

Notatki:

1 Play, read and say. 

A postman 
 letters. w t r a i e

The vet
puppy’s tummy. FINISH

What does 
a postman do? c f h e What do 

pilots fly?

The ill cat 
some medicine.

What does 
a firefighter 

drive?

m p o n t a s What does 
a vet do?

A vet  ill 
animals.

START
Where 

does a chef 
work?

c d t r o o

3 I can

1. Uczniowie grają w grę: przesuwają się po planszy o tyle pól, ile wskaże kostka. Po zatrzymaniu się na danym polu 
nazywają po angielsku to, co widzą, odpowiadają na pytania lub wykonują zadania. Na polach z drabiną należy 
wejść po niej na wskazane pole wyżej, na polach z wężem – cofnąć się na pole, na którym znajduje się ogon węża. 
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje nazwy nowych zawodów,
• czyta fragmenty tekstów o zawodach,
• uzupełnia zdania wyrazami/wyrażeniami

z przeczytanego tekstu,
• potra�  opisać zawód według wzoru.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  pracować w grupie.

Słownictwo czynne
Doctor, nurse, chef, waiter, teacher, vet, postman, � re� ghter, pilot. 
He is a musician. She is an artist. They are actors. He/she is a (an )… 
He/she works in a … He/she can … He/she wears … 

Słownictwo bierne
Who gives concerts? Who paints people? Who works in a theatre? 
What does Julie draw? Where do the actors work? She loves drawing 
and painting. She draws and paints. He / they can … He writes and 
sings songs. He often gives concerts. They work in a theatre. They 
often wear beautiful clothes.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 40, 41), Zeszyt ćwiczeń (s. 48, 49, 46), karty obraz-
kowe ze słownictwem z działu 3, kredki świecowe lub pastele 
olejne i kolorowe karty z bloku rysunkowego, opcjonalnie kar-
teczki z nazwami zawodów.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Zapytaj o zawody, wykorzystując karty obrazkowe z działu 3. 

Poproś, aby uczniowie wymienili wszystkie inne zawody, 
jakie jeszcze znają. 

• Powiedz uczniom, że na lekcji poznacie jeszcze kilka cieka-
wych zawodów. Zapytaj, czy uczniowie domyślają się, co to 
za zawody.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Zapytaj o nazwy zawodów na zdjęciach, poproś o powtó-
rzenie nazw. Przeczytaj głośno teksty obok zdjęć w pod-
ręczniku. Przeczytajcie wspólnie, tym razem jeden wyraz 
czytasz Ty, a jeden – wybrany uczeń. Wyjaśnij znaczenie 
wszystkich niezrozumiałych słów i zwrotów. 

• Sprawdź rozumienie tekstu i zapytaj: Who gives concerts? 
Who paints people? Who works in a theatre? What does Julie 
draw? Where do the actors work?.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 48. Poproś o zapisanie wyrazów 
w odpowiednich kolumnach tabelki na podstawie prze-
czytanego tekstu.

1 Look and read.
• Powiedz, aby dzieci ułożyły wyrazy z rozrzuconych sylab. 

Ty podajesz nazwę koloru, a chętny uczeń odczytuje wyraz. 
Następnie zamieńcie się rolami.

2 Read.
• Powiedz, aby dzieci przeczytały czasowniki z ramki i uzupeł-

niły nimi zdania. Poproś o przeczytanie poprawnych zdań. 
• Podaj czasownik, np. draws, a uczniowie dopowiadają: 

pictures. W podobny sposób czytaj kolejne czasowniki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 49. Poproś o utworzenie wy-
rażeń i ich odczytanie.

Class Project

Zawody
• Podziel klasę na grupy, poproś o przygotowanie materiałów 

plastycznych: kredek świecowych lub pasteli olejnych 
i kolorowych kart z bloku rysunkowego.

• Powiedz, żeby każda grupa wybrała lub wylosowała nazwę 
zawodu i wykonała plakat przedstawiający osobę pracującą 
w danym zawodzie, jej miejsce pracy, specjalny strój i po-
trzebne akcesoria. 

• Poproś uczniów z każdej grupy, aby powiedzieli kilka zdań 
o przedstawionym przez siebie zawodzie. Zapisz na tablicy 
wzory zdań: He/she works in a … He/she can … He/she wears 
/ helps / drives / treats … Pozostałe dzieci odgadują, o jakim 
zawodzie mowa, a następnie porównują swoją odpowiedź 
z plakatem. Zorganizujcie w klasie wystawę plakatów.

1 Look and read.  

2 Read.  

works   draws   plays   wears   sings   paints

1 Bob, the musician,  the guitar, songs and gives concerts. 

2 Julie, the artist,  and  pictures.

3 De Dong, the actor,  in a theatre and  beautiful clothes.

Music, theatre and art

Julie is an artist. She loves 
drawing and painting pictures.
She draws and paints people, 
animals and nature. 

art

ist

trum

thea con

pic

pet

tre

cert

ture

Music, theatre and artMusic, theatre and art
Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie układają słowa z rozsypanych sylab i je odczytują.
2. Uczniowie odczytują tekst, wybierając właściwe czasowniki z ramki.40
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Wonderful world

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 46 w sekcji More Fun. Poproś 
o ułożenie zdań z rozsypanych wyrazów i zapisanie ich 
oraz dopasowanie do nich właściwych ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 46 w sekcji More Fun. Poproś 
o uzupełnienie tekstu wyrazami z ramki i pokolorowanie 
obrazka.

• Chętnym uczniom zaproponuj wyszukanie w internecie 
informacji o ciekawych, niecodziennych zawodach, naryso-
wanie przedstawiciela takiego zawodu lub wydrukowanie 
zdjęcia i zaprezentowanie na forum klasy.

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

Zawody
Wykonajcie w grupach 

plakat o osobie 
wykonującej jakiś zawód. 
Uwzględnijcie typowe cechy 
tego zawodu. Następnie 
opowiedzcie po angielsku 

o tym zawodzie.

Bob is a musician. He can play 
the guitar and the trumpet. 
He writes and sings songs. 
He often gives concerts.

De Dong and Ai Fang are 
actors. They work in a theatre. 
They can dance and sing. They 
often wear beautiful clothes.

Class Project

Unit 3

1. Uczniowie w grupach wykonują plakaty o przedstawicielach różnych zawodów, uwzględniając ich miejsca pracy, 
charakterystyczne stroje i akcesoria. Następnie krótko opowiadają o przedstawionych postaciach. 

2. Chętni uczniowie wyszukują w internecie informacje o ciekawych, niecodziennych zawodach, drukują zdjęcie 
przedstawiciela takiego zawodu, a na następnej lekcji przedstawiają go klasie.

41
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  przewidzieć fabułę � lmu na podstawie ilustracji,
• właściwie wskazuje i nazywa wybrane ilustracje/obiekty 

z � lmu,
• odpowiada na pytania dotyczące ilustracji i treści � lmu,
• łączy wyrazy z ilustracją na podstawie � lmu, 
• właściwie uzupełnia tabelę na podstawie obejrzanego � lmu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie ogląda � lm, 
• właściwie reaguje na polecenia,
• przestrzega zasad gry.

Słownictwo czynne
Doctor, nurse, chef, waiter, teacher, vet, postman, � re� ghter, pilot, 
tired, look after, operation, cleaning, brave � re� ghters 

Słownictwo bierne
What’s the job of Becky’s dad? What’s the job of Sam’s dad? What’s
the job of Becky’s mum? What’s the job of Sam’s mum? Join the 
words with the pictures. Listen and repeat the words. Point to the 
pictures. Who can you see in the photos?

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 50, 51, 45), płyta DVD, karteczki dla każdego 
ucznia, podręcznik.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś uczniów, aby usiedli w kole na krzesłach. Przydziel 

uczniom zawody, np. musician, postman, vet. Upewnij się, 
że każdy pamięta swój zawód, powiedz, Vet – stand up! 
Musician – clap your hands! Postman – click!. Zaproponuj 
zabawę: kiedy dzieci słyszą nazwy „swoich” zawodów – 
zmieniają miejsca (pozostałe dzieci siedzą). Na hasło: pilot
wszyscy zmieniają miejsca. W trudniejszej wersji zamiast 
wymieniać nazwy zawodów, podawaj krótkie opisy, np.: 
You can play the trumpet. You treat ill animals. You deliver 
parcels. You � y planes.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Wskaż i nazwij ilustracje: tired, look after, operation, cleaning, 
brave � re� ghters. Poproś o powtórzenie usłyszanych wyra-
zów i wskazanie ilustracji.

• Powiedź, że za chwilę wszyscy obejrzycie � lm. Zapytaj: Jak 
myślicie, co takiego się wydarzy? O czym będzie � lm?. Chętni 
uczniowie odpowiadają. 

1 Obejrzyj fi lm i zaznacz zawody, które wykonują po-
szczególne osoby.

Becky’s Dad: Hi, kids!
Becky: Hi, Dad!
Sam: Hi, Mr Reed.
Becky: How are you, Dad?
Becky’s Dad: Oh, I’m very hungry and tired from work.
Sam: Where do you work, Mr Reed?
Becky’s Dad: I work at the hospital, Sam. I’m a doctor.
Sam: Do you like your job?
Becky’s Dad:  Yes, I do. It’s a di�  cult job sometimes, but I like 

it. I like to help people who are ill. I like to help 
them get better. At the moment I’m treating 
a girl who needs an operation. Lots of nurses 
are helping her, too. They give her medicine 
and look after her.

Becky: Daddy’s got a very important job.
Becky’s Dad: Yes, I have!
Sam: And what’s your mum’s job, Becky?
Becky: Mum’s a vet.
Sam: Does she treat wild animals? Lions? Cheetahs?
Becky:  No, she treats pets: dogs, cats, rabbits … I’ve 

got a video of Mumat work. Look! This is Mum. 
She’s treating a dog. She’s cleaning his ears. 
Now she’s checking his mouth and teeth.

Sam: He’s a very good dog!
Becky: Yes, look, he likes Mum!
Sam: I think she likes her job too!
Becky: What does your mum do, Sam?
Sam:  She’s a musician. She teaches the piano to 

children. Sometimes she gives concerts at the 
weekend. I go to watch when she gives
a concert. It’s fun! Look!

Becky: Who’s that?
Sam:  It’s my dad! He’s a � re� ghter. He drives a � re 

engine! It’s a very exciting job.
Becky:  And very important! I think our mums and dads 

have all got very interesting jobs!

• Włącz płytę DVD i poproś uczniów o uważne obejrzenie � l-
mu i zaznaczenie „ptaszkami” w tabeli zawodów rodziców 
Becky i Sama. 

• Zapytaj: What’s the job of Becky’s dad? What’s the job of Sam’s 
dad? What’s the job of Becky’s mum? What’s the job of Sam’s 
mum?.

50

brave firefighters

cleaning

look after

operation

tired

DVD
Club
DVD
Club

1. Uczniowie oglądają film, a następnie zaznaczają w tabeli nazwy zawodów, które wykonują poszczególne osoby.
2. Uczniowie ponownie oglądają film i łączą słowa ze zdjęciami postaci.
3. Uczeń wymienia wszystkie nazwy zawodów, o których była mowa w filmie.

51

1   Obejrzyj film i zaznacz ✔ zawody, które 
wykonują poszczególne osoby.  

doctor firefighter musician vet

Becky’s 
dad

Becky’s 
mum

Sam’s 
mum

Sam’s 
dad 

2   Obejrzyj film. Połącz słowa z właściwymi 
zdjęciami.  

    

3   Przypomnij sobie nazwy wszystkich zawodów, 
które występują w fimie i postaraj się je 
zapamiętać.  

mouthdog

operation

medicine

nurses

ears

girlteeth
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DVD Club

2 Obejrzyj fi lm. Połącz słowa z właściwymi zdjęciami.
• Zapytaj uczniów, kogo widzą na zdjęciach: Who can you see 

in the photos?. Jeśli trzeba – naprowadź uczniów na właści-
wą odpowiedz: Becky’s …

• Poproś o przeczytanie wyrazów i włącz � lm ponownie. 
Powiedz: Join the words with the pictures. Zadaniem uczniów 
jest połączyć wyrazy z właściwymi osobami. Odczytajcie 
poprawne odpowiedzi.

3 Przypomnij sobie nazwy wszystkich zawodów, które 
występują w fi lmie, i postaraj się je zapamiętać.

• Rozdaj uczniom karteczki. Włącz � lm ponownie i poproś 
o podnoszenie karteczek za każdym razem, kiedy dzieci 
usłyszą nazwę zawodu.

• Przypomnijcie i napiszcie na karteczkach wszystkie usłyszane 
podczas projekcji � lmu nazwy zawodów. Poproś o przeczy-
tanie zapisanych słów.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś uczniów o odszukanie właściwych odpowiedzi na 
pytania dotyczące rozdziału 3. Można podzielić uczniów na 
drużyny i zagrać na punkty.
Przykładowe pytania:
1. Who’s got a headache on page 32? (Chatty)
2. How many jobs are there in activity 5 on page 37? (9)
3.  What animals does John treat? (cats, kittens, dogs, puppies, 

horses, cows, lambs)

 4. How many ladders are there in activity 1 on page 39? (3)
 5. What does the shop assistant sell on page 30 and 31? (fruit)
 6.  Who said: ‘Let’s go to the hospital’, in the story on page 32? 

(Kate)
 7. Where do the actors work? (in a theatre)
 8.  Guess the job in sentence 4, activity 4 on page 33.

(teacher)
 9. What’s the job of George’s dad? (postman)
10. Where is Fred in picture 1 on page 32? (at school)
11. What does Aunt Lucy do? (� ies planes)
12. What does the vet do? (treats ill animals)
13. Who needs some medicine on page 34? (kitten)
14.  What is the colour of the helmet in picture 1 on page 36? 

(yellow)
15. How many words are there in box on page 34? (8)
16. Who draws and paints people, animals and nature? (artist)
17. Say 4 new letters of the alphabet. (I, J, K, L)
18. Who drives � re engines? (� re� ghters)
19. What is the musician’s name on page 41? (Bob)
20. What is Honey’s job on page 32? (waiter)

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, Active dictionary 3, s. 45. Poproś o pod-
pisanie ilustracji i przetłumaczenie wyrazów oraz wyrażeń.

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

Notatki:
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1. Uczniowie oglądają film, a następnie zaznaczają w tabeli nazwy zawodów, które wykonują poszczególne osoby.
2. Uczniowie ponownie oglądają film i łączą słowa ze zdjęciami postaci.
3. Uczeń wymienia wszystkie nazwy zawodów, o których była mowa w filmie.
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1   Obejrzyj film i zaznacz ✔ zawody, które 
wykonują poszczególne osoby.  
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2   Obejrzyj film. Połącz słowa z właściwymi 
zdjęciami.  

    

3   Przypomnij sobie nazwy wszystkich zawodów, 
które występują w fimie i postaraj się je 
zapamiętać.  
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Cele językowe
Uczeń:
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji,
• nazywa poznane potrawy i produkty spożywcze,
• potra�  przeczytać wyrazy i krótkie zdania,
• potra�  zapisać i odnaleźć ukryte nazwy produktów i potraw,
• śpiewa piosenkę o literach alfabetu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  grać w Noughts and crosses.

Słownictwo czynne
Sushi, dumplings, noodles, pizza, sandwich, bread, strawberry, 
water, orange juice, I love pizza. Me too. It’s my favourite food. But 
I don’t like olives. Do you like olives? Yes, I do and I like tomatoes. And 
I love lots of vegetables on my pizza. I don’t like vegetables.

Słownictwo bierne
I’ve got some pictures on the blackboard. Let’s guess. What can you 
see in the photo? Is it a small pizza? How many products are there 
on the pizza? What products can you see on the pizza? Does the boy 
like pizza? What is the girl’s favourite food? Who likes tomatoes? 
Who doesn’t like olives? Who likes lots of vegetables? It’s a circle, but 
what else it can be? The cars have got 4 …, or the bikes have got 
2 … It’s yellow and it’s in the sky. It’s a toy and you can play with 
it. It’s a delicious food with meat, cheese or vegetables on the top. 
What letters do you know? What letters are the new ones? Let’s sing 
the song together.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 42, 43), zeszyt ćwiczeń (s. 52, 53), płyta CD, karty 
obrazkowe potrawami i produktami z HE1 unit 8, kartki i koloro-
we kredki, kartki z literami: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką. 
• Umieść na tablicy karty obrazkowe z potrawami i produkta-

mi spożywczymi (sushi, dumplings, noodles, pizza, sandwich, 
bread, strawberry, water, orange juice) – w kwadracie 3 na 3, 
jak w grze w kółko i krzyżyk, odwrócone obrazkami do 
tablicy.

• Powiedz: Look! I’ve got some pictures on the blackboard. Let’s 
guess. Chętni uczniowie podchodzą do tablicy, odkrywają 
karty i je nazywają 

• Podziel uczniów na dwie drużyny i zagrajcie w Noughts 
and crosses. Chętny uczeń z każdej grupy nazywa wybrany 
produkt, a nauczyciel na tablicy wpisuje kółko lub krzyżyk 
w miejscu karty obrazkowej. Kontynuujcie aż do nazwania 
wszystkich kart.

1 Listen and say.
• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i otwórz podręcznik. 

Zapytaj dzieci: What can you see in the photo? Is it a small 
pizza? How many products are there on the pizza? What 
products can you see on the pizza?.

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie, słuchając, jedno-
cześnie śledzili tekst w ramkach, zapytaj: Does the boy like 
pizza? What is the girl’s favourite food? Who likes tomatoes? 
Who doesn’t like olives? Who likes lots of vegetables?

• Nauczyciel czyta kolejne zdania tekstu, a uczniowie powta-
rzają jak echo.

• Przeczytaj rolę dziewczynki, a uczniowie – chłopca, powtórz 
czytanie, tym razem przeczytaj rolę chłopca, a uczniowie 
dziewczynki. 

Unit 4, Opener. 1 Listen and say.
Boy:  Oh, I’m so hungry. Where is the waiter with

our pizzas?
Girl: Here he is. Look at this. Our pizzas look great.
Boy: I love pizza.
Girl:  Me too. It’s my favourite food. But I don’t like olives.

Do you like olives?
Boy: Yes, I do and I like tomatoes.
Girl: Yes, me too. And I love lots of vegetables on my pizza.
Boy: Oh no, I don’t like vegetables.
Girl: Oh! I see.

2/2

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 53. Powiedz, aby uczniowie pod-
czas słuchania nagrania zaznaczyli w tabeli, jakie składniki 
pizzy lubią dzieci, a następnie zadali pytania o te produkty 
kolegom/koleżankom z ławki.

2 Draw and say.
• Poproś uczniów o przypomnienie wszystkich produktów 

do jedzenia, które do tej pory poznali (możesz je zapisać na 
tablicy). 

• Następnie uczniowie na kartkach rysują koło, a w kole spi-
ralę (jak w muszli ślimaka). Powiedź, że zadaniem uczniów 
będzie wpisać w ten rysunek siedem wybranych nazw 

I love pizza. 
I don’t like olives. 

Unit

4 Food

42
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Opener

produktów jeden za drugim, jak w wężu wyrazowym. 
Uczniowie mogą pomiędzy nazwami dodawać losowo wy-
brane litery dla utrudnienia zadania.

3 Write and read.
• Zapytaj, co przypomina wykonane koło: It’s a circle, but what 

else it can be?. Uczniowie odgadują, czym może być koło. 
Możesz ich naprowadzić, np.: The cars have got 4 … or the 
bikes have got 2 … It’s yellow and it’s in the sky … It’s a toy and 
you can play with it … It’s a delicious food with meat, cheese or 
vegetables on the top.

• Poproś uczniów o wymienienie się kołami w parach, odna-
lezienie i zakreślenie w nich wszystkich wyrazów. Możesz 
poprosić wybranych uczniów o przeczytanie odnalezionych 
wyrazów.

4 Listen and sing.

Unit 4, Opener. 4 Listen and sing.
A and B and C and D,
I like you and you like me.
D and C and B and A,
Come with me. Let’s play.

E and F and G and H,
Look at this page! H!
H and G and F and E,
Now, look at me! E!

2/3

I and J and K and L,
Stand up and ring the bell.
L and K and J and I,
Jump three times and say ‘goodbye’. GOODBYE!

M and N and O and P,
Turn around and count to three. ONE, TWO, THREE!
P and O and N and M,
Clap your hands and say ‘jam’. JAM!  (x2)

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie piosenki: 
Listen to the alphabet song. Zapytaj, jakie litery pojawiły się 
w piosence: What letters do you know? What letters are the 
new ones?.

• Zapisz na tablicy 12 pierwszych liter alfabetu i dodaj czte-
ry kolejne. Przypomnij z uczniami pierwszą, drugą i trzecią 
zwrotkę piosenki, wskazując odpowiednie litery. Poproś 
o powtórzenie kolejnej, czwartej zwrotki, wskazując przy 
tym odpowiednie litery.

• Poproś o otworzenie podręcznika na s. 113, gdzie znajduje 
się tekst piosenki. Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę: Let’s sing 
the song together. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rozdaj po dwie kartki z poznanymi dotychczas literami: A, B, 
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P wszystkim dzieciom (lite-
ry będą się powtarzać). Wymieniaj różne słowa, a uczniowie 
niech podnoszą karty z właściwymi literami.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 52. Powiedz, aby uczniowie 
przeczytali wyrazy i przepisali nazwy tylko tych produk-
tów, które lubią na pizzy. Można wpisać nazwy dodatko-
wych produktów.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 52. Poproś uczniów o wykreśle-
nie wyrazów, które nie pasują do pozostałych.

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

I love pizza. 
I don’t like olives. 

Unit

4 Food
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Alphabet 
corner

4 Listen and sing. 2/3

1 Listen and say. 2/2

2 Draw and say.  

3 Write and read. 

Nauczysz się:
• zamawiać dania w restauracji,
• nazw niektórych artykułów 

spożywczych,
• opisywać, jak przyrządzić niektóre 

potrawy.

What do you like 
on your pizza?

Can I have a pizza, 
please?

43

Notatki:
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Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Wyjmuj z pudełka kolejne karty obrazkowe z poznanymi 

produktami spożywczymi, potrawami, owocami i warzywa-
mi. Pytaj: What’s this?.

• Wybierz jedną z kart i nie pokazując jej, zapytaj: Do you like 
oranges?. Odpowiedz: No, I don’t. Zapytaj o kilka innych pro-
duktów i udziel odpowiedzi przeczącej, na końcu zapytaj 
o właściwy produkt, odpowiedz: Yes, I do i pokaż kartę. 

• Poproś chętnego ucznia o wylosowanie kolejnej karty 
i udzielanie odpowiedzi na pytania pozostałych uczniów, aż 
do momentu odgadnięcia nazwy produktu. 

Dictionary

Unit 4, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
chicken, � sh and chips, menu, milk, soup, vegetables,
delicious, Enjoy your meal! Help yourself. Here you are.

2/4

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 
znaczenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym. 

1 Listen and say.

Unit 4, Lesson 1. 1 Listen and say.
1
Kate: I’m hungry! Let’s go to a restaurant today.
All of them, together: Yes, a real restaurant! Good idea! Let’s go!
Snap, whinging: But I’m not hungry …
2
Waiter: Here’s the menu. What would you like?
Fred:  Thank you. Can I have � sh and chips, please?

And an orange juice, please.
Kate:  And for me some tomato soup, chicken and vegetables 

and an apple juice, please.
Waiter: OK, and for you? 
Snap: I’m not hungry, thank you.
Chatty:  Can I have an egg sandwich and some cheese, 

please? Oh, and a glass of water.
Waiter: And for you?
Honey:  Can I have a glass of milk, please? And a chocolate 

cake.
Waiter: Ok. Thank you.
3
Waiter:  Here you are. Tomato soup, chicken and vegetables 

for you.
Kate: Thank you.
Waiter: Fish and chips for you. Here you are.
Fred: Thank you.
Waiter: Here you are. Milk and the chocolate cake for you.
Honey: Thank you.
Waiter:  And the egg sandwich and cheese for you. Here you are.
Chatty: No, that’s for me. He isn’t hungry.
Waiter: Oh, I’m sorry. Here you are. Enjoy your meal!

2/5

Lesson

1

chicken  fish and chips  menu  milk

soup  vegetables  delicious  Enjoy your meal!

Help yourself.  Here you are. 

Can I have fish and chips, please?

Story 
corner

1 Listen and say.  2/5

4 5

3

21 Let’s go to a restaurant today.

Here’s the menu.

Poor Snap.Help yourself.

And the egg sandwich and cheese 
for you. Here you are. Enjoy your meal!

Can I have fish 
and chips, please?

Can I have a glass 
of milk, please?

And for me some tomato soup, 
chicken and vegetables

Oh, it’s delicious!

2/42/4

1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słówka. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.44

Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• pyta o ulubione potrawy/produkty do jedzenia i odpowiada 

na pytania,
• rozumie treść wysłuchanej historyjki,
• potra�  odpowiedzieć na pytania dotyczące treści historyjki,
• potra�  czytać fragmenty historyjki z podziałem na role,
• układa z wyrazów proste zdania, 
• prowadzi dialog z kolegą/koleżanką według wzoru,
• śpiewa piosenkę o zamawianiu potraw w restauracji.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  pracować w parze i grupie.

Słownictwo czynne
Orange, apple, pear, banana, onion, tomato, cheese, meat, cake, 
sushi, dumplings, noodles, pizza, sandwich, bread, strawberry, 
water, orange juice, � sh and chips, menu, milk, soup, vegetables, 
delicious. Enjoy your meal! Help yourself. Here you are. Do you 
like  …? Yes, I do, No, I don’t. Number 1 is for Honey. Can I have 
some chicken? Yes, here you are.

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to 
the right pictures. Where are Snap, Honey, Chatty, Fred and Kate? Is 
Snap hungry? What does Honey want to eat? What does Fred want 
to eat? What does Kate want to eat? What does Chatty want to eat? 
Who’s got a tummy ache?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 44, 45), zeszyt ćwiczeń (s. 54, 55), płyta CD, karty 
obrazkowe z poznanymi potrawami, produktami spożywczymi, 
owocami i warzywami, karteczki z nazwami potraw, kartki, kred-
ki, pudełko.
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Lesson 1

4
Snap: Fred, can I have some chips?
Fred: Yes, here you are.
Snap:  Oh, they are yummy. Thank you. Honey, can I have 

some cake, please?
Honey: But you aren’t hungry!
Snap: I’m not, but I would like some cake. Please!
Honey: Ok, Ok. Help yourself.
Snap: Oh, it’s delicious! 
Kate: Snap, would you like some vegetables? Help yourself.
Snap: Thank you Kate.
5
Snap: Everything is so good! Thank you!
Chatty: Snap, help yourself to my cheese. It’s delicious!
Snap: Thank you Chatty. It’s great!
Fred: OK, let’s go home.
Snap: Oh, no! My tummy, my tummy! I can’t go home!

• Włącz nagranie i powiedz, aby uczniowie w trakcie słucha-
nia wskazywali odpowiednie obrazki: Listen to the story and 
point to the right pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. Odczytuj 
kolejno zdania z historyjki i poproś o ich powtarzanie.

• Wybierz pięcioro chętnych uczniów i przydziel im role 
bohaterów historyjki. Poproś o odczytywanie historyjki 
z podziałem na role. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 54. Poproś o przyklejenie 
właściwych naklejek obok bohaterów podręcznika na 
podstawie wysłuchanego nagrania.

2 Look and say.
• Powiedz, aby uczniowie nazwali dania i napoje we wszyst-

kich zestawach.
• Poproś, aby dzieci powiedziały, dla kogo jest każdy zestaw, 

np.: Number 1 is for Honey.
• Następnie wymień potrawy z dowolnego zestawu i zapytaj 

o numer What number is it?. Poproś chętnych uczniów o na-
zywanie potraw, a pozostałych – o podawanie numerów. 

3 Listen, read and sing.

Unit 4, Lesson 1. 3 Listen, read and sing.
Can I have a pizza, a pizza, a pizza?
Can I have a pizza?
Yes, here you are.

Can I have some chicken, some chicken, some chicken?
Can I have some chicken?
Yes, here you are.

Can I have a chocolate cake, a chocolate cake, a chocolate cake?
Can I have a chocolate cake?
Yes, here you are.

Can I have a glass of milk, a glass of milk, a glass of milk?
Can I have a glass of milk?
Yes, here you are.

2/6

• Włącz nagranie i poproś o uważne słuchanie rymowanki, 
a także wskazywanie nazw potraw. 

• Powiedź uczniom, aby powtarzali każde zdanie za Tobą. 
• Powiedź, że za chwilę wspólnie powiecie rymowankę z po-

działem na wersy: pierwszy wers mówi nauczyciel, drugi 
chłopcy, a trzeci dziewczynki. Potem zamieńcie się rolami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 54. Poproś uczniów o uzupeł-
nienie pytań wyrazami z ramki.

4 Look and read. Then write.
• Poproś uczniów o ułożenie z rozsypanych wyrazów trzech 

zdań i głośne ich odczytanie. 
• Poproś o zapisanie zdań w zeszytach.

5 Make and talk.
• Powiedz, aby uczniowie po wylosowaniu nazwy potrawy 

wykonali do niej kartę z ilustracją i napisem. Zbierz ukoń-
czone karty.

• Uczniowie powtarzają za nauczycielem zdania dialogu. 
Możesz poprosić o przeczytanie roli kelnera dziewczynki, 
a roli klientów chłopców i na odwrót.

• Poproś o wylosowanie kart z potrawami. W parach ucznio-
wie prowadzą dialog wg wzoru zamawiając potrawy zgod-
nie z wylosowanymi kartami.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 55. Poproś uczniów, aby prze-
czytali i uzupełnili dialogi, wpisując w luki numery właści-
wych wypowiedzi.

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

Lesson

1

chicken  fish and chips  menu  milk

soup  vegetables  delicious  Enjoy your meal!

Help yourself.  Here you are. 

Can I have fish and chips, please?

Story 
corner

1 Listen and say.  2/5

4 5

3

21 Let’s go to a restaurant today.

Here’s the menu.

Poor Snap.Help yourself.

And the egg sandwich and cheese 
for you. Here you are. Enjoy your meal!

Can I have fish 
and chips, please?

Can I have a glass 
of milk, please?

And for me some tomato soup, 
chicken and vegetables

Oh, it’s delicious!

2/42/4

1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słówka. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.44

2 Look and say.  

4   Look and read. Then write. 5 Make and talk. 

3 Listen, read and sing. 2/6

Can I have 
some 

tomato soup?
Here 

you are. Enjoy 
your meal.

t]om_a/t_o 
&4o 0u?p]

1 3

Number 3 is 
for Honey. 

pizza an egg sandwich

chicken

chocolate cake

vegetablestomato soup

fish and chips cheese glass of milk

I

have some

please? chips

fish

are.

meal.

Can

Here

Enjoy

and

you

your

2

Unit 4

2. Uczniowie nazywają dania i napoje. Mówią, dla kogo jest każdy zestaw, np. Number 3 is for Honey.
3. Uczniowie słuchają piosenki i odczytują nazwy potraw, które usłyszeli w piosence. Następnie wspólnie śpiewają piosenkę.
4. Uczniowie odczytują rozsypane wyrazy i układają z nich pełne zdania. Następnie zapisują je w zeszycie.
5. Uczniowie wykonują karteczki z nazwami i rysunkami potraw, a następnie w parach losują karteczki z nazwami, 

zamawiają dania i podają odpowiednie rysunki.

45
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• układa i zapisuje zdania z podanych wyrazów,
• czyta tekst ze zrozumieniem,
• udziela odpowiedzi na zadane pytania na podstawie

tekstu lub ilustracji,
• uzupełnia zdania według wzoru,
• czyta ze zrozumieniem proste zdania, 
• opisuje ogród według wzoru.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  pracować w parze.

Słownictwo czynne
Chicken, � sh, soup, chips, sandwich, pizza, milk, cake, cheese, 
tomato, juice, carrot, farmer, lettuce, potato, pumpkin, sell, shop 
assistant, village, grow, sell. Olivia’s dog, Olivia’s brother, John’s 
bike, her mum’s shop, her dad’s farm. This is my family farm. We 
grow … and we have …

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. What can you see in the picture? 
Who is the girl? Where is the girl? What vegetables are there? What’s 
the girl’s name? Where does she live? What’s her father’s job? What 
does he grow? What’s her mother’s job? What does she do? How 
many brothers has she got? Who’s Lily? Do Olivia and Jack help their 
parents? What are Lily’s favourite vegetables?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 46, 47), zeszyt ćwiczeń (s. 56, 57), płyta CD, karty 
obrazkowe ze słownictwem z ramki, kartki A4, kredki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanka powitalną.
• Poproś o przypomnienie nazw produktów i potraw pozna-

nych na ostatnich zajęciach, zapisz je na tablicy i ponumeruj.
• Pozdawaj w dowolnej kolejności numery, a dzieci niech 

odczytują słowa.
• Zapytaj uczniów, czy domyślają się, o czym będzie dzisiejsza 

lekcja. Wysłuchaj odpowiedzi.
• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 

podręczników.

Dictionary

Unit 4, Lesson 2. Dictionary Listen and repeat.
carrot, farmer, lettuce, potato, pumpkin,
shop assistant, village, grow, sell

2/7

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words. Pokazuj karty obrazkowe i poproś 
o podawanie słów w języku polskim.

• Napisz na tablicy polskie odpowiedniki wyrazów z nagra-
nia: 1. marchew, 2. rolnik 3. sałata, 4. ziemniak, 5. dynia, 6. sprze-
dawca, 7. wieś, 8. uprawiać, 9. sprzedawać. 

• Podawaj numery, a uczniowie niech dopowiadają angiel-
skie słowa. Powtórz ćwiczenie, tym razem wymieniaj liczby 
w przypadkowej kolejności. 

1 Listen and read.

Unit 4, Lesson 2. 1 Listen and read.
This is Olivia. She lives on a farm with her family:
mum, dad, her brother Jack and her baby sister Lily. Olivia’s 
dad is a farmer and he grows pumpkins, carrots, lettuces and 
potatoes on their farm. Her dad’s pumpkins are the biggest! 
Olivia’s mum is a shop assistant and she sells the vegetables. 
Mum’s shop is in the village centre. Olivia and Jack help their 
mum in the shop and their dad on the farm. Their family’s
vegetables are delicious. Carrots are Lily’s favourite vegetables!

2/8

• Zapytaj dzieci: What can you see in the picture? Who is the 
girl? Where is the girl? What vegetables are there?.

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie tekstu i śle-
dzenie go w podręczniku.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania: What’s the girl’s name? Where does she live? What’s 
her father’s job? What does he grow? What’s her mother’s job? 
What does she do? How many brothers has she got? Who’s 
Lily? Do Olivia and Jack help their parents? What are Lily’s 
favourite vegetables?.

• Powiedz, że przeczytasz tekst, który uczniowie przed chwilą 
wysłuchali. W pewnych momentach zrobisz pauzę, wtedy 
zadaniem uczniów będzie przeczytać tylko jeden wyraz na-
stępujący po pauzie, np. This is … OLIVIA. Możesz powtórzyć 
ćwiczenie, tym razem uczniowie czytają zdanie do końca.

Lesson

carrot  farmer  lettuce  potato  pumpkin

shop assistant  village  grow  sell

2 Pumpkin farm

1 Listen and read.  2/8

This is Olivia. She lives on a farm with her family: mum, dad, her 
brother Jack and her baby sister Lily. Olivia’s dad is a farmer 
and he grows pumpkins, carrots, lettuces and potatoes on their 
farm. Her dad’s pumpkins are the biggest! Olivia’s mum is a shop 
assistant and she sells the vegetables. Mum’s shop is in the village 
centre. Olivia and Jack help their mum in the shop and their dad on 
the farm. Their family’s vegetables are delicious. Carrots are Lily’s 
favourite vegetables!

2/7

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
46
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Lesson 2

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 56. Poproś uczniów o uzupeł-
nienie zdań brakującymi wyrazami na podstawie wysłu-
chanego tekstu.

2 Read and choose.
• Powiedz, aby uczniowie przeczytali zdania po cichu i wybra-

li właściwe słowa spośród podanych do wyboru. Następnie 
poproś chętnych uczniów o głośne przeczytanie kolejnych 
zdań i sprawdzenie. 

• Czytaj początki zdań, zatrzymując się przed wyrazem/ wyra-
żeniem do wyboru. Poproś uczniów o dokończenie zdania.

3 Read and say.
• Przeczytaj pierwsze zdanie: Olivia has got a dog oraz sfor-

mułowanie w dymku: Olivia’s dog. Poproś chętnego ucznia 
o przeczytanie kolejnego zdania i właściwe uzupełnienie go 
według wzoru. 

• Powtórz ćwiczenie, czytając zdania w przypadkowej kolej-
ności. Możesz zapytać o znaczenie poznanej konstrukcji 
i sposób jej budowania, naprowadź, jeśli uczniowie mają 
z tym trudności.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rozdaj uczniom karty z wyrazami do ułożenia zdań z tekstu: 
Olivia’s dad is a farmer. Her dad’s pumpkins are the biggest! Oli-
via’s mum is a shop assistant. Mum’s shop is in the village centre. 
Poproś o ustawienie się w taki sposób, aby powstały popraw-
ne zdania. Przeczytajcie ułożone zdania dla sprawdzenia.

4 Read and write.
• Powiedz, żeby uczniowie samodzielnie ułożyli zdania z roz-

sypanych wyrazów i zapisali je w zeszytach. 
• Zapisz poprawne zdania na tablicy i poproś uczniów, aby 

w parach zamienili się zeszytami i sprawdzili sobie nawza-
jem poprawność zapisanych zdań.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 57. Poproś o uzupełnienie zdań 
brakującymi wyrazami z ramki.

5 Draw, say and write.
• Poproś dzieci o narysowanie na kartkach ogrodów swoich 

dziadków lub znajomych. Wspólnie przeczytajcie zdania 
w dymku. 

• Chętne dzieci opisują narysowane przez siebie ogrody 
według podanego wzoru. Następnie poproś o zapisanie 
w zeszytach kilku zdań na temat narysowanych ogrodów. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 56. Poproś o nazwanie obraz-
ków i rozwiązanie krzyżówki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 57. Poproś dzieci o uzupełnienie 
wyrażeń wg wzoru.

Zakończenie
• Zakończcie lekcje rymowanką pożegnalną.
• Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Welldone! Good job!

Lesson

carrot  farmer  lettuce  potato  pumpkin

shop assistant  village  grow  sell

2 Pumpkin farm

1 Listen and read.  2/8

This is Olivia. She lives on a farm with her family: mum, dad, her 
brother Jack and her baby sister Lily. Olivia’s dad is a farmer 
and he grows pumpkins, carrots, lettuces and potatoes on their 
farm. Her dad’s pumpkins are the biggest! Olivia’s mum is a shop 
assistant and she sells the vegetables. Mum’s shop is in the village 
centre. Olivia and Jack help their mum in the shop and their dad on 
the farm. Their family’s vegetables are delicious. Carrots are Lily’s 
favourite vegetables!

2/7

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
46

2 Read and choose.  

1 Olivia and her family live on a farm / in a city .

2 Olivia’s dad is a shop assistant / a farmer .

3 Olivia’s dad doesn’t grow tomatoes / potatoes .

4 Olivia’s mum grows / sells  vegetables.

5 Olivia and her sister / brother  help in the shop.

3 Read and say.  

Olivia has got a dog.  dog

Olivia has got a brother.  brother

John has got a bike.  bike

Her mum has got a shop.  her  shop

Her dad has got a farm.  her  farm

Olivia's dog.

4 Read and write.  5 Draw, say and write. 

This is my family’s farm. 
We grow carrots 

and we have an apple tree.

my

Tom's

This

poster.

Olivia's

teacher's 

brother. 

Jack

iskitten

is

is

the smallest.

Olivia's mum is 
a shop assistant.

Unit 4

2. Uczniowie odczytują zdania, wybierając właściwe słowa.
3. Uczniowie ustnie uzupełniają wyrażenia według wzoru.
4. Uczniowie układają zdania z rozsypanych wyrazów i zapisują je w zeszytach.
5. Uczniowie rysują na kartkach gospodarstwa swoich dziadków lub znajomych, opisują swoje rysunki i piszą zdania 

w zeszytach.
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje i zapamiętuje nowe wyrazy,
• wskazuje odpowiednie obrazki w trakcie słuchania,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu

lub ilustracji,
• czyta z podziałem na role, 
• łączy wyrazy z ilustracjami,
• czyta ze zrozumieniem i ustala kolejność czynności,
• recytuje z pamięci rymowankę.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• współpracuje zgodnie w grupie.

Słownictwo czynne
Bowl, butter, cup, � our, ginger, gingerbread cookies, sugar, put, 
teaspoon, add, bake, mix, pumpkin, potato, lettuce, carrot. What do 
we need? Put some � our / butter / sugar / one teaspoon of ginger 
into a bowl. Add two eggs and mix it all. Bake me now. I’m ready.

Słownictwo bierne
Listen and point to the right pictures. Point to the right words. What 
are the girls doing? How many girls are cooking/baking? What 
things can you see on the table in picture 2? What can you see in 
picture 3? What do they need to make gingerbread cookies? How 
many eggs do they need? How long do you need to bake them? 
What food products have you heard? How many food products are 
there in the song?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 48, 49), zeszyt ćwiczeń (s. 58, 59, 63), płyta CD, kar-
ty obrazkowe ze słownictwem z ramki, chusta animacyjna.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś o przypomnienie poznanych nazw warzyw. Rozłóż 

chustę animacyjną i przydziel uczniom nazwy warzyw, np. 
pumpkin, potato, lettuce, carrot. Wydawaj polecenia, np.: 
Pumpkin – stand up! Lettuce – clap your hands! Carrot – put 
your hands up!. Kiedy podasz hasło: Vegetables! – wszyscy 
unoszą chustę do góry i zmieniają miejsca. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 4, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
bowl, butter, cup, � our, ginger, gingerbread cookies,
sugar, teaspoon, add, bake, mix, put

2/9

• Włącz nagranie i poproś o powtarzanie usłyszanych słów.
• Wymieniaj słowa i wyrażenia z ramki w dowolnej kolejności 

i poproś o ich wskazywanie: Point to the right words.
• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły zna-

czenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym.

• Wymieniaj kolejno polskie tłumaczenia słów, a uczniowie 
niech podają ich angielskie odpowiedniki. Można powtó-
rzyć ćwiczenie, tym razem wymieniając słowa w przypad-
kowej kolejności. Możesz jednocześnie podawać słowa 
i pokazywać karty obrazkowe.

Listen and read.

Unit 4, Lesson 3. 1 Listen and read.
1
Brenda: Let’s make gingerbread cookies!
Gina: Good idea! What do we need?
Brenda:  We need one cup of � our, one cup of sugar, some 

butter, two eggs and one teaspoon of ginger.
2
Brenda: Let’s put the � our and ginger into a bowl.
Gina: OK.
Brenda:  Now add the butter, sugar and eggs and mix it all 

together.
Gina: Ready!
3
Brenda:  We need to bake the cookies for 10 minutes.

Mum, can you help us, please?

2/10

• Zapytaj: What are the girls doing? How many girls are cooking/
baking? What things can you see on the table in picture 2? 
What can you see in picture 3?.

• Włącz nagranie, poproś o uważne słuchanie i wskazywanie 
odpowiednich obrazków: Listen and point to the right 
pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania: What do 
they need to make gingerbread cookies? How many eggs do 
they need? How long do you need to bake them?.

• Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie z podziałem na 
role. Pierwsza grupa powtarza zdania mówione przez Ginę, 

Lesson

bowl  butter  cup  flour  ginger

gingerbread cookies  sugar

teaspoon  add  bake  mix  put

Gingerbread cookies3

1 Listen and read. 2/10

Brenda: Let’s make gingerbread cookies!
Gina: Good idea! What do we need?
Brenda: We need one cup of flour, one cup 

of sugar, some butter, two eggs 
and one teaspoon of ginger.

Brenda: Let’s put the flour and ginger 
into a bowl.

Gina: OK.
Brenda: Now add the butter, sugar and 

eggs and mix it all together.
Gina: Ready!

Brenda: We need to bake the cookies 
for 10 minutes. Mum, can you 
help us, please?

1

3

2

2/9

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.
48
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Lesson 3

a druga – zdania mówione przez Brendę. Możesz powtórzyć 
ćwiczenie, zamieniając role.

• Poproś o przeczytanie dialogów z podziałem na role. Po-
proś o ponowne przeczytanie, tym razem z zamianą ról.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 59. Poproś uczniów o przeczy-
tanie i połączenie części zdań, a następnie posłuchanie 
nagrania i sprawdzenie odpowiedzi.

2 Look and point. Then point and say.
• Poproś odczytanie wyrażeń i uzupełnienie ich słowami 

przedstawionymi na obrazkach. Następnie podawaj wyra-
żenia, a uczniowie niech wskazują właściwe ilustracje.

• Ty mówisz wyraz z ramki, a uczniowie przeciągają go pal-
cem do właściwej ilustracji. Kontynuuj, wybierając wyrazy 
w przypadkowej kolejności. 

• Podaj jeden wyraz, np. two, teaspoon, butter, a chętni 
uczniowie niech czytają całe wyrażenia. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 63 w sekcji More Fun. Poproś 
o rozwiązanie krzyżówki obrazkowej. Uczniowie mogą 
pracować w parach.

3 Read and say.
• Poproś uczniów, aby odczytali zdania z przepisu i dopaso-

wali je do odpowiednich obrazków. Zapytaj: What are we 
going to bake?.

• Przeczytajcie wspólnie zdania we właściwej kolejności – je-
den wyraz czytasz Ty, drugi – uczniowie. Poproś o głośne 
odczytanie zdań przepisu we właściwej kolejności.

4 Listen, say and chant. Play.

Unit 4, Lesson 3. 4 Listen, say and chant. Play.
Gingerbread, gingerbread!
What do we need? What do we need?
Put some � our, put some ginger. (x2)
Into a bowl.
Gingerbread, gingerbread!
What do we need? What do we need?
What do we need next?
Put some butter, put some sugar. (x2)
Into the bowl.
Gingerbread, gingerbread!
What do we need? What do we need?
What do we need next?
Add 2 eggs and mix it all. (x2)
In the bowl.
Gingerbread, gingerbread!
What do we need? What do we need?
What do we need next?
Bake me now, I’m ready. (x2)

2/11

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie i zapamię-
tanie wszystkich składników.

• Zapytaj: What food products have you heard? How many food 
products are there in the song?.

• Poproś uczniów o powtórzenie kolejnych zdań rymowanki. 
Zapisz tekst na tablicy. Powiedź, że za chwilę znikną trzy 
wyrazy i poproś uczniów o zamknięcie oczu: Close your 
eyes. Wymaż trzy wyrazy, powiedź: Open your eyes i poproś 
o wspólne przeczytanie tekstu łącznie z wyrazami, które 
zniknęły. Ponownie poproś o zamknięcie oczu, wymaż czte-
ry wyrazy i poproś o odczytanie tekstu. Kontynuuj usuwa-
nie wyrazów i wspólne czytanie, aż do momentu zniknięcia 
wszystkich wyrazów.

• Wspólnie powiedźcie rymowankę z pamięci, naśladując 
przy tym gestami wkładanie produktów do miski, wyrabia-
nie ciasta i podawanie gotowego piernika.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 58. Poproś o odszukanie wyra-
zów w wężu, zakreślenie ich i podpisanie ilustracji. Z po-
zostałych liter należy ułożyć hasło i wpisać je w okienka.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 58. Poproś o ułożenie wyrazów 
z rozsypanych liter i połączenie ich z obrazkami.

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

Lesson

bowl  butter  cup  flour  ginger

gingerbread cookies  sugar

teaspoon  add  bake  mix  put

Gingerbread cookies3

1 Listen and read. 2/10

Brenda: Let’s make gingerbread cookies!
Gina: Good idea! What do we need?
Brenda: We need one cup of flour, one cup 

of sugar, some butter, two eggs 
and one teaspoon of ginger.

Brenda: Let’s put the flour and ginger 
into a bowl.

Gina: OK.
Brenda: Now add the butter, sugar and 

eggs and mix it all together.
Gina: Ready!

Brenda: We need to bake the cookies 
for 10 minutes. Mum, can you 
help us, please?

1

3

2

2/9

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.
48

2 Look and point. Then point and say.  

eggs   ginger   flour   sugar   butter

one cup of some two 

one teaspoon of one cup of 

3 Read and say.  

4 Listen, say and chant. Play.  2/11   Grammar
chant

2

3

1

4

A. Bake the cookies for 10 minutes. B. Add the butter, sugar and eggs.
C. Put the flour and ginger into a bowl. D. Mix it all together.

We need one 
cup of flour.

ginger
2 eggs

sugar
flourbutter

Unit 4

2. Uczniowie odczytują listę składników, uzupełniając luki słowami z ramki. Następnie mówią zdania wg wzoru.
3. Uczniowie odczytują zdania tworzące przepis na ciasteczka i dopasowują je do ilustracji.
4. Uczniowie słuchają nagrania i sprawdzają, w jakiej kolejności dodawane są produkty. Następnie recytują rymowankę 

i naśladują gestami czynności.
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  zapytać o ulubioną potrawę i udzielić odpowiedzi,
• wskazuje obrazki zgodnie z nagraniem,
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji,
• wskazuje obrazki zgodnie z nagraniem,
• poprawnie układa i czyta zdania,
• śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z działu 4 oraz 3,
• podczas gry planszowej prawidłowo nazywa ilustracje,

tworzy zdania i odpowiada na pytania.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha i właściwie reaguje gestem,
• stosuje odpowiednie reguły podczas gry planszowej.

Słownictwo czynne
Bowl, butter, milk, � our, ginger, gingerbread cookies, sugar, � sh 
and chips, tomato soup, egg sandwiches, add, bake, mix, put. My 
favourite food is � sh and chips. What number is it? Put some … 
into a bowl. Add two eggs and mix it all together. Bake the cake 
for … minutes, Can I have � sh and chips / pizza, please?, This is my 
grandma’s farm / my brother’s pumpkin. Here is the menu.

Słownictwo bierne
What is Kate’s favourite food? What is Fred’s favourite food? 
Chatty's favourite food is � sh and chips. Snap's favourite food is 
chicken. Honey's favourite food is chocolate cake. Fred's favourite 
food is vegetables.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 50, 51), zeszyt ćwiczeń (s. 60, 62), płyta CD, kostki 
do gry, kartki z tytułami piosenek i rymowanek.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Powtórz z uczniami nazwy poznanych składników z przepi-

su na pierniki. Do każdego składnika dodaj gest, np. eggs – 
uderzenie pięścią o pięść, ginger – pocieranie kciuka palcem 
wskazującym, jak przy posypywaniu solą. Stopniowo doda-
waj nowe gesty do kolejnych wyrazów. Wymieniaj produkty 
spożywcze w dowolnej kolejności, a uczniowie niech naśla-
dują odpowiednie gesty. Zaśpiewajcie piosenkę o pierni-
kach, jednocześnie ilustrując gestami nazwy składników. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

1 Listen and say. Then talk.

Unit 4, Review. 1 Listen and say. Then talk.
Chatty's favourite food is � sh and chips.
Snap's favourite food is chicken.
Honey's favourite food is chocolate cake.
Fred's favourite food is vegetables.

2/12

• Powiedz: My favourite food is � sh and chips i zapytaj: What 
number is it?. Uczniowie odpowiadają. 

• Powiedz, aby uczniowie posłuchali uważnie nagrania 
i wskazali odpowiednie potrawy na ilustracjach. Ponownie 
odtwórz nagranie, zatrzymuj po każdym zestawie i pytaj 
o numer.

• Zapytaj o ulubioną potrawę wybranego dziecka, np.: What 
is Ania’s favourite food?. Wskazane dziecko odpowiada, po-
dając jedno z dań przedstawionych na obrazkach, a pozo-
stałe dzieci podają numer zestawu. Zapytaj w ten sposób 

kilkoro uczniów, a następnie poproś o kontynuowanie 
ćwiczenia w podobny sposób w parach.

2 Look and read.
• Poproś uczniów o ułożenie zdań z rozsypanych wyrazów. 

Chętni uczniowie kolejno je odczytują. Ponownie poproś 
o podawanie prawidłowych zdań, tym razem w przypadko-
wej kolejności.

• Uczniowie mogą kontynuować ćwiczenie w parach, jedna 
osoba wybiera numer zdania, a druga czyta zdanie.

3 Look and say.
• Poproś o nazwanie produktów i dań na kolejnych zdjęciach.
• Następnie zapytaj: What is Kate’s favourite food? What is 

Fred’s favourite food? a uczniowie podążają za splątanymi 
liniami i odpowiadają. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 60. Poproś o przeczytanie części 
zdań i połączenie ich w pary.

I can

1 Play, read and say.
• Powiedź, że za chwilę zagracie, ale wcześniej wspólnie 

przejdziecie trasę gry na torze białym i szarym, nazywając 
przy tym wszystkie ilustracje, tworząc zdania lub odpowia-
dając na pytania.

1   Listen and say. Then talk. 2/12

2 Look and read.  

1  the menu.     Here     is 

2  I     have     Can    please?     some vegetables, 

3  is     This     skateboard.     Jack's

4 together.    Mix    all    it

3 Look and say.  

What’s your 
favourite food?

1 2 4

Chatty's favourite food is fish and chips.

Review 4

3

1. Uczniowie słuchają nagrania i podają numer grupy rysunków, i uzupełniają wypowiedź (np. Chatty' favourite food is 
fish and chips.). Następnie w parach zadają sobie pytania na temat ulubionego jedzenia i odpowiadają na nie.

2. Uczniowie układają zdania z rozsypanych wyrazów i je odczytują.
3. Uczniowie dopasowują zdjęcia do Kate i Freda i mówią, do kogo należą przedstawione produkty i dania.
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Review & I can!

• Zagrajcie w parach – jeden uczeń na białym, drugi na szarym 
torze. Gracze na zmianę rzucają kostką i poprawnie odpo-
wiadają. Wygrywa ten uczeń, który jako pierwszy dotrze do 
linii mety. Następnie gracze mogą zamienić się torami i za-
grać ponownie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Wypisz wszystkie tytuły piosenek i rymowanek z działu 4 na 
kartkach oznaczonych numerami od 1 do 3 oraz wybrane 
tytuły z działu 3 na kartkach z numerami od 4 do 6 i umieść 
je na tablicy. Rzuć kostką i zaśpiewajcie piosenkę oznaczoną 
wylosowanym numerem.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 60. Poproś uczniów o ułożenie 
zdań z rozsypanych wyrazów i ich zapisanie. 

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 1., s. 62 z Zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś o podpisanie osób 
i obiektów na obrazku wyrazami z ramki. Zwróć uwagę, 
że jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do 
obrazka.

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

1   Listen and say. Then talk. 2/12

2 Look and read.  

1  the menu.     Here     is 

2  I     have     Can    please?     some vegetables, 

3  is     This     skateboard.     Jack's

4 together.    Mix    all    it

3 Look and say.  

What’s your 
favourite food?

1 2 4

Chatty's favourite food is fish and chips.

Review 4

3

1. Uczniowie słuchają nagrania i podają numer grupy rysunków, i uzupełniają wypowiedź (np. Chatty' favourite food is 
fish and chips.). Następnie w parach zadają sobie pytania na temat ulubionego jedzenia i odpowiadają na nie.

2. Uczniowie układają zdania z rozsypanych wyrazów i je odczytują.
3. Uczniowie dopasowują zdjęcia do Kate i Freda i mówią, do kogo należą przedstawione produkty i dania.

50

1   Play, read and say. 

What’s your 
favourite 

food?
farm. /my 

grandma’s / is 
/ This 

kitten. / 
is / This / 

Mary’s

all / 
together. 
/ Mix / it

is / 
pumpkin. / 
This / my 
brother’s

I / fish / 
have / 

please? 
/ chips, / 

and / 
Can

sugar / 
eggs. / 
and / 
Add

What’s your 
favourite 

vegetable?

the cake / Bake 
/ 45 minutes. / 

for

START

FINISH

START

FINISH

Tom’s / This 
bike. / is 

the flour /
 into / Put /
 the bowl.

please? / 
have / Can / 
a pizza, / I

4 I can

1. Uczniowie grają w parach, równolegle na torze białym i szarym. Rzucają kostką i przesuwają pionki na odpowiednie 
pola. Tworzą zdania z rozsypanych słów, odpowiadają na pytania lub mówią, co widzą na rysunkach i zdjęciach. 
Wygrywa ta osoba, która pierwsza ukończy swój tor.
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje nazwy nowych potraw,
• rozpoznaje � agi i nazywa państwa,
• czyta teksty o ulubionych potrawach dzieci z różnych krajów,
• udziela odpowiedzi na podstawie tekstu i ilustracji, 
• potra�  opisać sposób wykonania potrawy według wzoru.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• poznaje kulinarne przysmaki dzieci z innych krajów,
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  pracować w grupie.

Słownictwo czynne
America, England, Italy, India, salt, pasta, yeast, bread, spaghetti, 
pie, dumplings, tomato soup, cheese cake, apple pie. Ania, what’s 
your favourite food? My favourite food is … You need … First, 
put/mix … Then add/mix … Finally eat … 

Słownictwo bierne
What is children’s favourite food in America / England / Italy / India? 
What do you need to bake pumpkin pies? Where do the children 
love � sh and chips? What do you need to make Naan bread? What 
do you need to cook spaghetti? What do the children from America 
love?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 52, 53), Zeszyt ćwiczeń (s. 64, 65), kłębek włóczki, 
kredki, kartki, plastelina i ozdoby do dekoracji.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Powiedz, żeby dzieci stanęły w kręgu, rzuć kłębkiem włóczki 

do wybranego dziecka pytając, np.: Ania, what’s your 
favourite food? i jednocześnie trzymając nić. Zadaniem 
dziecka jest złapać kłębek i odpowiedzieć, a następnie 
zapytać kolejne dziecko i rzucić kłębkiem, trzymając jed-
nocześnie za nić. Zabawa jest kontynuowana do momentu, 
kiedy wszyscy uczniowie zapytają i odpowiedzą. Kłębek 
powinien wrócić do Ciebie.

• Powiedz uczniom, że na lekcji poznacie jeszcze inne potra-
wy, lubiane przez dzieci w różnych krajach. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Poproś uczniów o podanie nazw państw, do których nale-
żą � agi zamieszczone obok zdjęć w podręczniku. Nazwijcie 
wspólnie wszystkie państwa. Wymień ponownie nazwy 
państw w przypadkowej kolejności i poproś o wskazywanie 
odpowiednich � ag.

• Zapytaj: What is children’s favourite food in America / England 
/ Italy / India?. Uczniowie odpowiadają na podstawie zdjęć. 
Przeczytaj głośno teksty obok zdjęć w podręczniku. Prze-
czytajcie teksty wspólnie: Ty czytasz fragment i robisz pau-
zę, a uczniowie powtarzają ostatni odczytany przez Ciebie 
wyraz. Wyjaśnij znaczenie wszystkich niezrozumiałych słów 
i zwrotów. 

• Sprawdź rozumienie tekstu i zapytaj: What do you need to 
bake pumpkin pies? Where do the children love � sh and chips? 
What do you need to make Naan bread? What do you need to 
cook spaghetti? What do the children from America love?.

1 Look and say.
• Poproś, aby uczniowie nazwali produkty przedstawione na 

zdjęciach odpowiednimi wyrazami z ramki. 
• Zadawaj pytania: What’s number 2? What’s number 5? itd.

2 Draw and say.
• Powiedź uczniom, że za chwilę w grupach narysują polskie 

potrawy. Podziel klasę na kilka grup i poproś o wylosowanie 
nazw (np. dumplings, tomato soup, cheese cake, apple pie). 

• Następnie przedstawiciele grup wymieniają składniki 
i próbują opisać sposób wykonania/przyrządzenia swoich 
potraw, nie pokazując rysunku. Pozostałe grupy próbują 
odgadnąć nazwę.

Class Project
Desery z truskawkami
• Podziel klasę na grupy i poproś o przygotowanie potrzeb-

nych materiałów plastycznych. Powiedz, żeby każda grupa 
wykonała z plasteliny deser z truskawkami. Podpowiedz, że 
mogą to być ciasta z owocami, desery lodowe, owoce z bitą 
śmietaną itp. 

• Poproś uczniów, aby przygotowali przepisy na swoje de-
sery, wykorzystując podane na tablicy wzory zdań: You 
need … First, put/mix … Then add/mix … Finally eat … i za-
prezentowali je na forum klasy. 

• Przygotujcie wystawę deserów.

Children in Italy love spaghetti 
al ragù. To cook it, you need some 
tomatoes, onions, meat and pasta. 
It’s delicious!

1 Look and say.  

2 Draw and say. 

Children’s favourite food

In America, children like 
making pumpkin pies. To bake 
a pumpkin pie, you need some 
eggs, sugar, salt, milk, flour, 
ginger and pumpkin. It’s easy 
to make and yummy!

salt meat pasta yeast sugar

1 2

4

3

5

Children’s favourite foodChildren’s favourite food
Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie nazywają produkty na zdjęciach słowami z ramki.
2. Uczniowie w grupach rysują wybraną polską potrawę i mówią, z czego się składa i jak ją przygotować.52
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Wonderful world

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 64. Poproś o ułożenie słów 
z rozsypanych liter, rozwiązanie krzyżówki i ułożenie hasła 
z wyróżnionych liter.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 65. Poproś, aby uczniowie prze-
czytali zdania i zaznaczyli, czy są one poprawne czy nie, 
zakreślając Yes lub No. Poproś o poprawienie błędnych 
zdań.

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

Children in Italy love spaghetti 
al ragù. To cook it, you need some 
tomatoes, onions, meat and pasta. 
It’s delicious!

1 Look and say.  

2 Draw and say. 

Children’s favourite food

In America, children like 
making pumpkin pies. To bake 
a pumpkin pie, you need some 
eggs, sugar, salt, milk, flour, 
ginger and pumpkin. It’s easy 
to make and yummy!

salt meat pasta yeast sugar

1 2

4

3

5

Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie nazywają produkty na zdjęciach słowami z ramki.
2. Uczniowie w grupach rysują wybraną polską potrawę i mówią, z czego się składa i jak ją przygotować.52

Desery z truskawkami
Pracując w grupach, 

ulepcie z plasteliny desery 
z truskawkami. Nazwijcie 
swoje prace, a następnie 
napiszcie krótkie przepisy 
na desery z prawdziwymi 

owocami i zaprezentujcie 
je na forum klasy.

In England, children often have 
fish and chips. You fry some 
fish and potatoes for 10 to 
15 minutes. It’s a great meal!

Naan bread is very popular in India. You mix 
water, butter, flour and yeast and bake it. 
It’s delicious and very easy to make.

zaprezentujcie 

Unit 4

Uczniowie w grupach lepią z plasteliny desery z truskawkami. Następnie z pomocą nauczyciela nazywają je i piszą 
przepisy na desery z prawdziwymi owocami. Na koniec grupy prezentują swoje przepisy na forum klasy.

Class Project
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  przewidzieć fabułę � lmu na podstawie przykładowych

ilustracji,
• właściwie wskazuje i nazywa wybrane ilustracje/obiekty 

z � lmu,
• odpowiada na pytania dotyczące ilustracji i treści � lmu,
• poprawnie czyta krótkie zdania,
• ze zrozumieniem łączy wyrazy z ilustracjami na podstawie 

� lmu. 

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• myśli logicznie, dopasowując wyrazy, 
• uważnie ogląda � lm i właściwie reaguje na polecenia,
• przestrzega zasad gry.

Słownictwo czynne
Cup of tea, greenhouse plate, ice cream, picking, box, salad, � sh and 
chips, pumpkin pie, spaghetti, bread, pizza, vegetables, chicken, 
a glass of milk, lettuce, tomatoes. What is children’s favourite food 
in America / England / Italy / India? 

Słownictwo bierne
Where are Becky, Sam and dad? What are they eating? Does Sam 
want a salad? What is the farmer growing in the greenhouse? What 
is the man picking? What is the family buying in the supermarket? 
What does Becky / Sam / dad want to eat? What does Becky / Sam / 
dad want to drink? Circle the correct words in the sentences. Read 
the sentences.

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 66, 67, 61), płyta DVD, karty pracy z tabelkami, 
karteczki dla każdego ucznia, podręcznik.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś uczniów o przypomnienie i wymienienie wszystkich 

nazw państw poznanych na poprzednich zajęciach. Na-
stępnie zapytaj: What is children’s favourite food in America / 
England / Italy / India?.

• Rozdaj uczniom karty pracy z nazwami państw lub potraw 
(do wyboru) i poproś o wpisanie brakujących wyrazów tak, 
by w każdym rzędzie i w każdej kolumnie dany wyraz był 
wpisany tylko jeden raz (jak w grze sudoku). 

Wzór karty pracy:

America

Italy

England India

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Wskaż i nazwij ilustracje: cup of tea, greenhouse plate, ice 
cream, picking, box, salad. Poproś o powtórzenie usłysza-
nych wyrazów i wskazanie ilustracji.

• Powiedź, że za chwilę obejrzycie � lm, poproś o popatrze-
nie jeszcze raz na ilustracje. Zapytaj: Jak myślicie, co takiego 
się wydarzy? O czym będzie � lm?. Chętni uczniowie odpo-
wiadają. 

1 Obejrzyj fi lm i połącz ilustracje potraw z właściwymi 
osobami.

Becky’s Dad: Here we are, kids. Let’s � nd a table.
Becky: Can we sit here, Dad?
Becky’s Dad: Yes, let’s sit here. Here’s a menu, Sam.
Sam: Thanks. I’m very hungry. Are you?
Becky: Oh yes, I’m very hungry!
Becky’s Dad: What would you like to eat, Sam?
Sam: Erm … Can I have some � sh and chips, please?
Becky’s Dad: Yes, of course. Becky, what would you like?
Becky:  Can I have a pizza with lots of vegetables 

please, Dad?
Becky’s Dad:  Yes, you can! I’d like a pizza too, but with 

chicken. And let’s have a salad too. What would 
you like to drink, kids?

Becky: A glass of milk, please.
Sam: Me too.
Becky’s Dad:  And I’ll have a cup of tea. Well, I think we’re 

ready. Let’s call the waiter. Waiter!

66

cup of tea

plate

ice cream

greenhouse

salad

DVD
Club
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Club

Unit 4

1. Uczniowie oglądają film i łączą ilustracje potraw z osobami, które zamawiały te potrawy.
2. Uczniowie ponownie oglądają film, zakreślają w zdaniach właściwe słowa i odczytują zdania.
3. Uczeń wymienia wszystkie nazwy dań i warzyw, które w filmie jedzą dzieci i ich tata.

67

2   Obejrzyj film i zakreśl w zdaniach właściwe 
słowa. Odczytaj zdania. 

1 Becky and Sam  are  /  aren’t  very hungry.

2 Becky’s dad calls the  chef  /  waiter .

3 Becky  likes  /  doesn’t  like her pizza.

4 Sam  likes  /  doesn’t like  salad with fish and chips.

5 The man in the film is  eating  /  picking  tomatoes.

3   Powiedz nazwy wszystkich dań i warzyw, które 
jedzą dzieci i ich tata. 

box

picking

1   Obejrzyj film i połącz ilustracje potraw 
z właściwymi osobami. 
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DVD Club

Becky’s Dad: Enjoy your meal.
Sam: Thanks, you too.
Becky: Mmm, this pizza is delicious!
Becky’s Dad:  I’m glad you like it, Becky. Help yourself to 

some salad too. Here, put some on your plate. 
Would you like some salad, Sam?

Sam: No, thanks. I don’t like salad with � sh and chips.
Becky’s Dad: OK.
Becky:  Dad, please can I have some ice cream after this?
Becky’s Dad: Finish your pizza and salad � rst, Becky!
Becky:  I’m watching a � lm about where salad comes 

from. Look! This farmer is growing lettuces in 
a big greenhouse.

Sam:  This man is picking tomatoes. He’s putting 
them into a big box.The tomatoes are ready
to go to the shops.

Becky: This family is buying tomatoes in the supermarket.
Becky & Sam: One, two, three, four, � ve, six.

• Włącz � lm DVD i poproś o jego uważne obejrzenie. Zapytaj: 
Where are Becky, Sam and dad? What are they eating? 
Does Sam want a salad? What is the farmer growing in the 
greenhouse? What is the man picking? What is the family 
buying in the supermarket?.

• Poproś uczniów, aby połączyli potrawy z osobami, które je 
zamawiały.

• Sprawdź, czy uczniowie poprawnie wykonali zadanie. Za-
pytaj: What does Becky / Sam / dad want to eat? What does 
Becky / Sam / dad want to drink?.

2 Obejrzyj fi lm i zakreśl w zdaniach właściwe słowa.
Odczytaj zdania.

• Włącz � lm ponownie i poproś o zakreślenie odpowiednich 
wyrazów tak, aby zdania były poprawne: Circle the correct 
words in the sentences.

• Poproś chętnych uczniów o głośne odczytanie kolejno uzu-
pełnionych zdań: Read the sentences. Zacznij czytać zdania, 
zatrzymując się przed wyrazami do wyboru. Zadaniem 
uczniów jest przeczytać zdanie do końca. Możesz powtó-
rzyć ćwiczenie, czytając zdania w przypadkowej kolejności. 

3 Powiedz nazwy wszystkich dań i warzyw, które jedzą 
dzieci i ich tata.

• Rozdaj uczniom karteczki, włącz � lm ponownie i poproś 
o podnoszenie karteczek za każdym razem, kiedy dzieci 
usłyszą nazwę potrawy lub produktu spożywczego, owocu 
czy warzywa.

• Wymieńcie wszystkie zapamiętane podczas projekcji � lmu 
nazwy dań, warzyw lub owoców, które dzieci i ich tata 
zamawiali.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zadawaj pytania dotyczące całego działu 4. Poproś uczniów 
o odszukanie właściwych odpowiedzi w podręczniku. Można 
podzielić klasę na drużyny i zagrać na punkty. Przykładowe 
pytania:
 1. Who’s Jack on page 46? (Olivia’s brother)
 2. How many eggs are there in picture 2 on page 48? (6)
 3.  What does Olivia’s dad grow on his farm? (pumpkins, 

carrots, lettuces and potatoes)
 4.  Read sentence 2 in activity 2 on page 50. (Can I have some 

vegetables, please?)
 5.  How much ginger do you need to make gingerbread 

cookies? (one teaspoon)
 6.  What is Kate’s favourite food in activity 3 on page 50? 

(carrots, pumpkins)
 7.  What does Chatty want to eat on page 44? (egg sandwich, 

some cheese, a glass of water)
 8.  Who said: Good idea! What do we need? on page 48? (Gina)
 9.  What do you need to make gingerbread cookies? (one 

cup of � our, one cup of sugar, some butter, two eggs and one 
teaspoon of ginger)

10.  Read blue sentence in activity 4 on page 44. (Jack is 
Olivia’s brother.)

11. What colour are the olives on page 42 and 43? (black)
12. Say 4 new letters of the alphabet. (M, N, O, P)
13. Who’s got a tummy ache in story on page 44? (Snap)
14.  You need: some eggs, sugar, salt, milk, � our, ginger and 

pumpkin to make … (pumpkin pie)
15.  How many glasses are there on the table in picture 4 on 

page 44? (3)

Zeszyt ćwiczeń, Active Dictionary 4., s. 61. Poproś o pod-
pisanie ilustracji wyrazami z ramki oraz przetłumaczenie 
słów i zwrotów.

Zakończenie
• Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
• Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Well done! Good job!
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1. Uczniowie oglądają film i łączą ilustracje potraw z osobami, które zamawiały te potrawy.
2. Uczniowie ponownie oglądają film, zakreślają w zdaniach właściwe słowa i odczytują zdania.
3. Uczeń wymienia wszystkie nazwy dań i warzyw, które w filmie jedzą dzieci i ich tata.
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2   Obejrzyj film i zakreśl w zdaniach właściwe 
słowa. Odczytaj zdania. 

1 Becky and Sam  are  /  aren’t  very hungry.

2 Becky’s dad calls the  chef  /  waiter .

3 Becky  likes  /  doesn’t  like her pizza.

4 Sam  likes  /  doesn’t like  salad with fish and chips.

5 The man in the film is  eating  /  picking  tomatoes.

3   Powiedz nazwy wszystkich dań i warzyw, które 
jedzą dzieci i ich tata. 

box

picking

1   Obejrzyj film i połącz ilustracje potraw 
z właściwymi osobami. 
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Cele językowe
Uczeń:
• nazywa czynności wykonywane w czasie wolnym,
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji,
• potra�  przeczytać krótkie zdania,
• zadaje pytania i udziela odpowiedzi,
• śpiewa piosenkę o literach alfabetu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  grać w Memory.

Słownictwo czynne
Ride a bike, watch TV, listen to music, text a friend, play chess, play 
computer games, play board games, ride a skateboard, read a book, 
play the piano/guitar, ride a horse, swim, play tennis / basketball / 
volleyball / football, go roller skating, go ice skating, do homework, 
do karate, Do you …? Yes, I do, No, I don’t. 

Słownictwo bierne
What can you see in the photo? What sport does the girl do? What is 
she wearing? Is she happy? What colour are the � owers? What’s the 
girl’s name? What does she do in summer/winter? Does she watch 
TV at the weekend? When does she do her homework? What letters 
do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song 
together. I spy with my little eye something beginning with …

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 54, 55), zeszyt ćwiczeń (s. 68, 69), płyta CD, karty 
obrazkowe z HE2 unit 6 i 7, karty wyrazowe.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką.
• Poproś o przypomnienie wszystkich poznanych dotychczas 

nazw czynności (ride a bike, watch TV, listen to music, text 
a friend, play chess, play computer games, play board games, 
ride a skateboard, read a book, play the piano/guitar, do 
karate, ride a horse, swim, play tennis / basketball / volleyball / 
football).

• Pokazuj karty obrazkowe z nazwami codziennych czynności 
i pytaj: What is it?. Umieść karty na tablicy. Poproś chętnego 
ucznia o wylosowanie karty wyrazowej i dopasowanie do 
karty obrazkowej. W podobny sposób kontynuuj z pozosta-
łymi kartami. Odwróć karty obrazkowe i wyrazowe, wymie-
szaj, przypomnij zasady gry w Memory i wspólnie zagrajcie.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i otwórz podręcznik. 
Zapytaj dzieci: What can you see in the photo? What sport 
does the girl do? What is she wearing? Is she happy? What 
colour are the � owers?.

1 Listen and say

Unit 5, Opener. 1 Listen and say.
Boy: Hi, Tracy. What do you usually do at the weekend?
Girl:  At the weekend, I usually go roller skating in summer and 

ice skating in winter. I love it. Sometimes I ride my bike.
Boy: Do you watch TV at the weekend?
Girl: No, I don’t.
Boy: Do you do your homework at the weekend?
Girl: No, I don’t. I do my homework on Fridays.

2/13

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie podczas słuchania 
śledzili tekst w ramkach. Zapytaj: What’s the girl’s name?
What does she do in summer/winter? Does she watch TV at 

the weekend? When does she do her homework?. Przypomnij 
znaczenie słów usually i sometimes. 

• Ty czytasz głośno kolejne zdania tekstu, a uczniowie powta-
rzają cicho.

• Przeczytaj cicho rolę dziewczynki, a uczniowie głośno rolę 
chłopca, powtórz czytanie, tym razem zamieńcie się rolami. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 69. Powiedź, aby uczniowie wpi-
sali nazwy sportów i czynności do właściwych kolumn, 
w zależności od tego, do jakich pór roku pasują.

2 Read, write and say
• Zapytaj: What do you do in the summer? What do you do in 

the winter? i wysłuchaj odpowiedzi. Możesz zapisać nazwy 
aktywności na tablicy. Pamiętaj o go roller skating i go ice 
skating.

• Poproś uczniów o narysowanie w zeszytach lub na kartkach 
dwóch zbiorów zatytułowanych Summer i Winter. Dzieci 
wpisują do zbiorów nazwy swoich ulubionych aktywności 
letnich i zimowych.

3 Talk
• Poproś uczniów, aby prowadzili minidialogi w parach. 

Jedna osoba uczeń pyta: What do you do in summer?, dru-
ga odpowiada, wymieniając czynności/sporty ze swojego 
zbioru. Następnie uczniowie zamieniają się rolami. 

My week

1 Listen and say. 2/13

2 Read, write and say.  

What sports do you do in the summer?

What sports do you do in the winter?

3 Talk.  

Nauczysz się:
• nazw dni tygodnia,
• rozmawiać o planie zajęć,
• opowiadać o czynnościach 

wykonywanych rano i wieczorem.

What do you usually do 
at the weekend?

Do you watch TV 
at the weekend?

5
Unit
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Opener

• W podobny sposób należy porozmawiać o sportach i  ak-
tywnościach zimowych: What do you do in winter?.

4 Listen and sing.

Unit 5, Opener. 4 Listen and sing.
A and B and C and D,
I like you and you like me.
D and C and B and A,
Come with me. Let’s play.

E and F and G and H,
Look at this page! H!
H and G and F and E,
Now, look at me! E!

I and J and K and L,
Stand up and ring the bell.
L and K and J and I,
Jump three times and say ‘goodbye’. GOODBYE!

M and N and O and P,
Turn around and count to three. ONE, TWO, THREE!
P and O and N and M,
Clap your hands and say ‘jam’. JAM!

Q and R and S and T,
Stamp your feet and look at me.
T and S and R and Q,
Let’s play: me and you. (x2)

2/14

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie piosenki: 
Listen to the alphabet song. Zapytaj, jakie litery pojawiły się 
w piosence: What letters do you know? What letters are the 
new ones?.

• Zapisz na tablicy litery wymienione w piosence. Przypomnij 
z uczniami pierwsze cztery zwrotki piosenki, wskazując 
odpowiednie litery. Poproś o powtórzenie piątej zwrotki, 
wskazując przy tym odpowiednie litery.

• Poproś o otworzenie podręcznika na s. 113, gdzie znajduje 
się tekst piosenki. Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę: Let’s sing 
the song together. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Powiedz, że pobawicie się w detektywów. Nauczyciel zaczyna 
mówiąc: I spy with my little eye something beginning with …
i dodaje wybraną literę. Chętni uczniowie podają nazwy 
zaczynające się na odpowiednią głoskę.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 68. Powiedź, aby uczniowie uzu-
pełnili zwroty brakującymi wyrazami z ramki i połączyli 
z odpowiednimi ilustracjami, wpisując numery w okienka.

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

My week

1 Listen and say. 2/13

2 Read, write and say.  

What sports do you do in the summer?

What sports do you do in the winter?

3 Talk.  

Nauczysz się:
• nazw dni tygodnia,
• rozmawiać o planie zajęć,
• opowiadać o czynnościach 

wykonywanych rano i wieczorem.

What do you usually do 
at the weekend?

Do you watch TV 
at the weekend?

5
Unit
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4 Listen and sing. 2/14

At the weekend, I usually 
go roller skating.

55
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• pyta o wykonywane czynności w czasie wolnym i udziela

odpowiedzi,
• rozumie treść wysłuchanej historyjki,
• potra�  odpowiedzieć na pytania dotyczące treści opowiadania,
• czyta fragmenty historyjki z podziałem na role,
• układa z wyrazów proste zdania, 
• prowadzi dialog z kolegą/koleżanką wg wzoru,
• recytuje rymowankę.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  pracować w parze.

Słownictwo czynne
Listen to music, text a friend, play computer games, play chess / 
board games, ride a skateboard, read a book, play the piano/guitar, 
ride a horse, swim, play tennis / basketball / volleyball / football, go 
roller skating / ice skating, ride a bike, watch TV, do homework, do 
karate, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, timetable, 
busy, easy, later on. I’m sorry. What do you do on Monday? What 
does Fred do on Monday? He watches TV. Do you …? Yes, I do, No, 
I don’t.

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to 
the right pictures. What does Fred do on Monday? Why is it di�  cult 
to write a timetable? What is Kate’s advice?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 56, 57), zeszyt ćwiczeń (s. 70, 71), płyta CD, kartka 
czerwona z napisem No i zielona z napisem Yes, dodatkowe dwa 
krzesła, karty obrazkowe, kartki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Powiedz, że masz wybraną kartę ze znaną wszystkim czyn-

nością, a zadaniem uczniów jest dowiedzieć się, co to za 
czynność.

• Ustaw dwa krzesła, jedno z zielonym napisem Yes, drugie 
z czerwonym napisem No.

• Wybierz chętne dziecko, powiedz mu szeptem lub pokaż 
nazwę czynności, a pozostałych uczniów poproś o zada-
wanie pytań Do you … ? Jeśli odpowiedź jest twierdząca – 
uczeń siada na krześle Yes, a jeśli przecząca – na krześle No. 
Uczeń, który odgadł, przychodzi na środek klasy i zabawa 
jest powtarzana. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 5, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
timetable, busy, easy, later on, I’m sorry.

2/15

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words. Pokaż i nazwij karty obrazkowe.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły zna-
czenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym.

1 Listen and say.

Unit 5, Lesson 1. 1 Listen and say. 
1
Fred:  Help me, Kate! I’m writing a homework timetable.

It’s so di�  cult! Look … Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday.

Kate: Why is it di�  cult to write a timetable?
Fred:  I’m very busy. Every day I do lots of things. Look,

on Mondays I play football.
Kate:  I know. You like football. You often score goals.

You’re a good player.
Fred:  Thanks! Later on, I play the piano and then I watch TV. 

There isn’t any time to do my homework on Mondays!
2
Kate: What do you do on Tuesdays?
Fred:  On Tuesdays, I ride my bike with my friends. I like it.

It’s fun.
Kate: Oh, yes I know. You can go very fast! It is fun!
Fred: And then I play chess and watch TV.
Kate: When do you do your homework?
Fred: There isn’t any time to do my homework!
3
Fred:  Look, on Wednesdays I go swimming, I ride a horse and 

I watch TV! On Thursdays I do karate, play the guitar 
and watch TV. On Fridays I read books, play tennis and 
watch TV! I haven’t got time to do my homework! What 
can I do?

4
Kate:  Oh, it’s easy. Only do one thing every day. And don’t 

watch TV every day!
Fred: But I like watching TV. It’s my favourite thing!
Kate: I’m sorry, Fred, but you can’t watch TV every day.

2/16

Story 
corner

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday

Friday  timetable  busy  easy

later on  I’m sorry.

1 Listen and say.  2/16

1 2Look… Monday, 
Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday.

Why is it 
difficult to write 

a timetable?

I’m sorry, Fred, but 
you can’t watch 
TV every day.

I haven’t got time 
to do my homework! 

What can I do?

What do you do on Tuesdays?

Oh, it’s easy.

I’m very busy.
On Tuesdays, I ride my 
bike with my friends.

43
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1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słówka. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.56

Lesson

1 Fred’s timetable
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Lesson 1

• Włącz nagranie i powiedz, aby uczniowie w trakcie słucha-
nia wskazywali odpowiednie obrazki: Listen to the story and 
point to the right pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. Zapy-
taj: What does Fred do on Monday / Tuesday / Wednesday / 
Thursday / Friday? Why is it di�  cult to write a timetable? What 
is Kate’s advice?.

• Porozmawiaj z uczniami o tym, że zbyt długie oglądanie te-
lewizji jest szkodliwe dla zdrowia.

• Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie z podziałem 
na role. Chłopcy powtarzają zdania mówione przez Freda, 
a dziewczynki – zdania Kate. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 70. Poproś o uzupełnienie tekstu 
właściwymi naklejkami z nazwami czynności na podsta-
wie nagrania.

2 Listen, point and chant.

Unit 5, Lesson 1. 2 Listen, point and chant. 
Mondays! Mondays! What do you do on Mondays?
On Mondays, on Mondays I play football, I play the piano
and … I watch TV!
Tuesdays! Tuesdays! What do you do on Tuesdays?
On Tuesdays, on Tuesdays I ride bike, I play chess and … 
I watch TV!
Wednesdays! Wednesdays! What do you do on Wednesdays?
On Wednesdays, on Wednesdays I go swimming, I ride a horse 
and … I watch TV!

2/17

Thursdays! Thursdays! What do you do on Thursdays?
On Thursdays, on Thursdays I do karate, I play the guitar
and … I watch TV!
Fridays! Fridays! What do you do on Fridays?
On Fridays, on Fridays I read a book, I play tennis and … 
I watch TV!

• Wymieniaj poszczególne czynności z wybranego dnia, 
a chętni uczniowie odgadują nazwę dnia tygodnia. Możesz 
powtórzyć, prosząc kilku chętnych uczniów o nazywanie 
czynności.

• Włącz nagranie, poproś o wysłuchanie rymowanki i wskazy-
wanie kolejnych dni tygodnia oraz odpowiednich ilustracji. 

• Powtórzcie słowa rymowanki na zmianę: dziewczynki po-
wtarzają pierwszy wers, chłopcy drugi. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 71. Poproś o połączenie czynno-
ści z dniami tygodnia na podstawie nagrania i uzupełnienie 
zdań brakującymi nazwami czynności.

3 Look, read and say
• Zapytaj: What does Fred do on Monday? i zacznij odpowia-

dać He watches … Uczniowie dopowiadają: TV. W podobny 
sposób opisujcie kolejne dni tygodnia. 

• Ponownie zapytaj: What does Fred do on Tuesday?. Chętni 
uczniowie odpowiadają całymi zdaniami. Zapytaj o pozo-
stałe dni tygodnia.

• Zapytaj, co dzieci słyszą na końcu czasownika, czy zawsze 
dodajemy końcówkę –s. Możesz podpowiedzieć: I play the 
piano – Fred plays the piano. 

4 Read and write
• Poproś uczniów o ułożenie z rozsypanych wyrazów dwóch 

zdań. Podaj kolor, np. blue, a chętni uczniowie czytają wła-
ściwe zdanie. Poproś o zapisanie zdań w zeszytach.

• W podobny sposób uczniowie zapisują własne pytania. 
Następnie w parach wymieniają się zeszytami i każdy pi-
semnie odpowiada na pytanie kolegi/koleżanki.

5 Write and talk.
• Powiedz, aby uczniowie na kartkach przygotowali swój ty-

godniowy plan zajęć według wzoru na zdjęciu.
• Uczniowie powtarzają za Tobą zdania dialogu. Możesz po-

prosić o przeczytanie z podziałem na role: Ty czytasz pyta-
nie, uczniowie odpowiadają. Potem zamieńcie się rolami. 

• Uczniowie w parach prowadzą podobne dialogi na temat 
swoich zajęć.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 70. Poproś o uzupełnienie wyra-
zów brakującymi samogłoskami.

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

Story 
corner

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday

Friday  timetable  busy  easy

later on  I’m sorry.

1 Listen and say.  2/16

1 2Look… Monday, 
Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday.

Why is it 
difficult to write 

a timetable?

I’m sorry, Fred, but 
you can’t watch 
TV every day.

I haven’t got time 
to do my homework! 

What can I do?

What do you do on Tuesdays?

Oh, it’s easy.

I’m very busy.
On Tuesdays, I ride my 
bike with my friends.
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Lesson

1 Fred’s timetable

2 Listen, point and chant. 2/17

Monday Tuesday Wednesday Thursday FridayMonday Tuesday Wednesday Thursday FridayMonday Tuesday Wednesday Thursday FridayMonday Tuesday Wednesday Thursday FridayMonday Tuesday Wednesday Thursday FridayMonday Tuesday Wednesday Thursday FridayMonday Tuesday Wednesday Thursday Friday

On Mondays I play football, play the piano …

3 Look, read and say.  

play football    do karate    play the piano    ride a bike    
go swimming    play the guitar    read a book    play chess    

ride a horse    play tennis    watch TV

What do you 
do on Fridays? On Fridays 

I watch TV.

5 Write and talk.  4 Read and write. 

What

do

do

go

I

on

On

you

Mondays?

Mondays

swimming.

On Tuesdays Fred rides a bike, plays chess …

Unit 5

2. Uczniowie słuchają recytowanego tekstu i wskazują odpowiednie ilustracje. Następnie wspólnie recytują tekst. 
3. Uczniowie odczytują zwroty w ramce, a następnie opowiadają o zajęciach Freda.
4. Uczniowie z rozsypanych słów układają pytanie i odpowiedź. Następnie zapisują je w zeszycie i samodzielnie piszą 

podobne pytanie i odpowiedź.
5. Uczniowie przygotwują na kartkach swój plan tygodnia. W parach prowadzą dialogi na temat swoich zajęć.
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• czyta tekst ze zrozumieniem,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu lub ilustracji,
• czyta ze zrozumieniem proste zdania, 
• pisze odpowiedzi na pytania,
• pyta i odpowiada na pytania koleżanki/kolegi.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  pracować w parze i w grupie.

Słownictwo czynne
Saturday, Sunday, brush, musician, paint, recorder, violin, week, 
give a concert, together, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, I play the piano / guitar / trumpet, meet friends, go to the 
cinema, ride a bike, play the guitar, listen to music, read books, do 
homework. What do you do on Sundays?

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. What can you see in the 
picture? What are the children doing? Where are they? What does 
Alice do on Saturday? Who is Cody? What does Alice’s brother do 
on Saturday? What does Alice’s mum play? Who plays the recorder? 
Who plays the piano? What are her parents’ jobs? What are Alice’s 
favourite days of the week? What instruments can you see in the 
photos? What does she do on Sundays? She doesn’t do one activity 
on Sundays. What activity is it? When does she do her homework?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 58, 59), zeszyt ćwiczeń (s. 72, 73, 79), płyta CD, kar-
ty obrazkowe ze słowami z ramki, karty z wyrazami i zwrotami ze 
słowniczka w języku polskim i angielskim.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Przypomnijcie poznaną na ostatniej lekcji rymowankę. 

Wspólnie recytując, jednocześnie naśladujcie czynności.
• Zapytaj, czy uczniowie domyślają się, o czym będzie dzisiej-

sza lekcja. Wysłuchaj odpowiedzi uczniów.
• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 

podręczników.

Dictionary

Unit 5, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
Saturday, Sunday, brush, musician, paint, recorder,
violin, week, give a concert, together

2/18

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 
znaczenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym.

• Rozdaj uczniom karty z wyrazami i zwrotami w języku 
polskim i angielskim, a następnie poproś o połączenie ich 
w pary. Pokazuj kolejne karty obrazkowe, a uczniowie gło-
śno czytają swoje odpowiedzi dla sprawdzenia.

1 Listen and read.

Unit 5, Lesson 2. 1 Listen and read.
Alice likes weekends. Saturday and Sunday are her
favourite days of the week. She plays with friends and has 
fun. Today is Saturday. Alice and her brother Cody have got 
brushes and they are painting together. Alice's brother some-
times plays football at the weekends and Alice usually goes 
with him to watch the football match.
Alice’s parents are musicians. On Sundays, the family plays 
music together. Alice plays the piano. Cody plays the recorder. 
Their mum plays the violin and their dad plays the trumpet. 
Sometimes they give concerts.

2/19

• Zapytaj: What can you see in the picture? What are the 
children doing? Where are they?.

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie tekstu i śle-
dzenie go w podręczniku.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadając 
pytania: What does Alice do on Saturday? Who is Cody? What 
does Alicia’s brother do on Saturday? What does Alice’s mum 
play? Who plays the recorder? Who plays the piano? What are 
her parents’ jobs?.

• Powiedz, że przeczytasz tekst, którego uczniowie przed 
chwilą słuchali. W pewnych momentach będziesz robić 
pauzę, wtedy zadaniem uczniów będzie przeczytać ostatni 
wyraz, który usłyszeli. Możesz powtórzyć ćwiczenie, tym 
razem uczniowie czytają ostatnie dwa wyrazy.

Saturday  Sunday  brush  musician  paint

recorder  violin  week  give a concert  together

1 Listen and read.  2/19

Alice likes weekends. Saturday and Sunday are her favourite days 
of the week. She plays with friends and has fun. Today is Saturday. 
Alice and her brother Cody have got brushes and they are painting 
together. Alice’s brother sometimes plays football at the weekends 
and Alice usually goes with him to watch the football match.
Alice’s parents are musicians. On Sundays, the family plays music 
together. Alice plays the piano. Cody plays the recorder. Their mum plays 
the violin and their dad plays the trumpet. Sometimes they give concerts.

2/18

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
58
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Lesson 2

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 72. Poproś uczniów o uzupełnie-
nie zdań brakującymi wyrazami z ramki oraz sprawdzenie 
odpowiedzi z nagraniem.

2 Read and say. Write.
• Przeczytaj pierwsze pytanie: What are Alice’s favourite days 

of the week? i poproś chętne dziecko o udzielenie odpowie-
dzi. Podobnie zadaj kolejne pytania. 

• Poproś o zapisanie odpowiedzi w zeszytach. Zapytaj po-
nownie, tym razem chętni uczniowie czytają odpowiedzi. 
Jeśli jest taka potrzeba, zapisz odpowiedzi na tablicy. 

3 Listen, say and play.

Unit 5, Lesson 2. 3 Listen, say and play.
[sound of guitar played] 
[sound of trumpet] 
[sound of recorder played] 
[sound of piano] 
[sound of violin]

2/20

• Zapytaj: What instruments can you see in the photos?. Chętni 
uczniowie wymieniają instrumenty.

• Poproś uczniów o wysłuchanie nagrania i wskazanie odpo-
wiednich zdjęć. Włącz nagranie ponownie, zatrzymuj po 
usłyszeniu każdego instrumentu i proś o nazywanie instru-
mentów.

• Wymieniaj nazwy instrumentów coraz szybciej, a uczniowie 
niech naśladują grę na nich. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Podziel uczniów na pięć grup, przydziel każdej instrument. 
Zabaw się w dyrygenta – wskazuj grupę, która naśladuje grę 
na instrumencie (możesz jednocześnie wskazać dwie grupy). 
Dodaj, że tylko wskazane przez Ciebie grupy mogą grać, to 
ważne, bo w orkiestrze wszyscy słuchają dyrygenta.

Read and say.
• Poproś chętnego ucznia o odczytanie zdania i udzielenie 

odpowiedzi Yes lub No na podstawie tekstu. Odczytujcie 
kolejne zdania.

• Ułóż więcej prawdziwych lub fałszywych zdań na podsta-
wie tekstu, a uczniów poproś o właściwie reagowanie, np. 
jeśli usłyszą zdanie prawdziwe – podnoszą prawą rękę do 
góry, jeśli fałszywe – klaszczą w dłonie. 

5 Listen, read and say. Than talk.

Unit 5, Lesson 2. 5 Listen, read and say. Than talk.
My favourite day is Sunday. I can play and have fun
on Sundays. I meet my friends, go to the cinema or ride my 
bike. I also read books and listen to music. I don’t do my 
homework on Sundays. I do it on Fridays.

2/21

• Poproś o przeczytanie zwrotów z ramki. 
• Włącz nagranie i poproś o jego uważne wysłuchanie i wy-

mienienie wszystkich czynności, które dziewczynka wyko-
nuje. Zapytaj: What does she do on Sundays?. Dodaj: She 
doesn’t do one activity on Sundays. What activity is it? When 
does she do her homework?.

• Zapytaj dzieci: What do you do on Sundays?. Chętni uczniowie 
odpowiadają, wykorzystując zwroty z ramki. W podobny 
sposób zadają pytania i odpowiadają w parach.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 79 w sekcji More Fun. Poproś, 
aby uczniowie w parach zadali sobie nawzajem pytania 
i zaznaczyli odpowiedzi w tabelce.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 72. Poproś o odczytanie zdań
i zakreślenie odpowiednich wyrazów.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 73. Poproś o przeczytanie pytań 
i wybranie poprawnych odpowiedzi, a następnie przepi-
sanie do diagramu liter i odczytanie hasła.

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

Saturday  Sunday  brush  musician  paint

recorder  violin  week  give a concert  together

1 Listen and read.  2/19

Alice likes weekends. Saturday and Sunday are her favourite days 
of the week. She plays with friends and has fun. Today is Saturday. 
Alice and her brother Cody have got brushes and they are painting 
together. Alice’s brother sometimes plays football at the weekends 
and Alice usually goes with him to watch the football match.
Alice’s parents are musicians. On Sundays, the family plays music 
together. Alice plays the piano. Cody plays the recorder. Their mum plays 
the violin and their dad plays the trumpet. Sometimes they give concerts.

2/18

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
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2 Read and say. Write.  

What are Alice’s favourite days of the week?

What does Alice do on Sundays?

What instrument does Alice’s dad play?

What does Alice’s brother sometimes do on Saturday?

3 Listen, say and play.  2/20

4 Read and say. 

1 Alice likes Saturdays and Sundays.

2 Today is Sunday.

3 Alice’s mum is a musician.

4 Alice plays the recorder.

5 Cody plays the violin.

6 The family sometimes gives concerts.

5 Listen, read and say. Than talk.  2/21

Yes. No.

Alice’s favourite 
days of the week are 
Saturday and Sunday.

meet friends   go to the cinema
ride a bike   play the guitar

listen to music
read books   do homework

What do you do on Sundays?

Unit 5

2. Uczniowie czytają pytania i odpowiadają na nie. Następnie zapisują odpowiedzi w zeszycie. 
3. Uczniowie słuchają nagrania, nazywają instrumenty i gestami naśladują grę na nich.
4. Uczniowie odczytują zdania dotyczące tekstu ze s. 58 i mówią, czy są one prawdziwe czy fałszywe.
5. Uczniowie słuchają wypowiedzi dziewczynki i odczytują zwroty w ramce. Mówią, co dziewczynka zwykle robi 

w niedzielę. Następnie w parach mówią o swoich zajęciach.
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje i zapamiętuje nowe wyrazy,
• wskazuje odpowiednie obrazki w trakcie słuchania,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu

lub ilustracji,
• czyta tekst z podziałem na role, 
• klasy� kuje czynności,
• pisze pytania i odpowiedzi, 
• śpiewa piosenkę o codziennych czynnościach
• zadaje pytania i odpowiada wg wzoru.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• zgodnie pracuje w parze.

Słownictwo czynne
Evening, morning, brush my teeth, have breakfast, have dinner, get 
dressed, wash, wake up, bored, early, go to bed, go to school, do 
homework, watch TV, go to the cinema, play chess/football, in the 
morning, in the evening. I’d like to sleep late. I’d like to stay up late.

Słownictwo bierne
Listen and point to the right pictures. Point to the right words. What 
is the boy doing in picture 3? Who is brushing teeth? What is the 
boy doing in picture 1? Who is watching TV? Where is the boy in 
picture  1? What do Ben and Monica do every morning? What do 
Ben and Monica do every evening? What does Ben want to do in 
the morning? What does Ben want to do in the evening? What is 
Ben’s favourite day?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 60, 61), zeszyt ćwiczeń (s. 74, 75), płyta CD, karty 
z nazwami czynności, karteczki, kredki, mazaki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś o przypomnienie poznanych nazw dni tygodnia. 

Przydziel uczniom dni tygodnia, a następnie poproś o na-
śladowanie ruchem i gestem usłyszanych czynności, np. 
Tuesday – play the recorder, Friday – play the trumpet. Zarówno 
nazwy instrumentów, jak i dni tygodnia mogą się powtarzać. 

• Zapytaj o czynności, które uczniowie wykonują rano. 
• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 

podręczników.

Dictionary

Unit 5, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
evening, morning, brush my teeth, have breakfast,
have dinner, get dressed, wash, wake up, bored, early,
I’d like to sleep late. I’d like to stay up late.

2/22

• Włącz nagranie i poproś o powtarzanie usłyszanych słów.
• Wymieniaj słowa i zwroty z ramki w dowolnej kolejności 

i poproś o ich wskazywanie: Point to the right words.
• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły zna-

czenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym. 

• Wymieniaj kolejno polskie tłumaczenia słów i zwrotów, 
a uczniowie niech podają ich angielskie odpowiedniki 
z ramki. Można powtórzyć ćwiczenie, tym razem wymienia-
jąc słowa w przypadkowej kolejności. 

1 Listen and read.

Unit 5, Lesson 3. 1 Listen and read. 
1
Ben:  Oh, Monica. I’m so bored. In the morning I wake up 

early, wash, get dressed, have breakfast, brush my 
teeth and go to school. It’s the same every morning.

2
Monica:  And it’s the same every evening. We have dinner, do 

our homework, play computer games, wash, brush 
our teeth and go to bed early. What would you like 
to do, Ben?

3
Ben:  I’d like to sleep late every day, have breakfast in bed 

and watch TV with dad. Then I’d like to go to the 
cinema. In the evening, I’d like to play computer 
games and stay up late.

Monica: I know, I know. You’d like every day to be Saturday!

2/23

• Zapytaj: What is the boy doing in picture 3? Who is brushing 
teeth? What is the boy doing in picture 1? Who is watching TV? 
Where is the boy in picture 1?.

• Włącz nagranie, poproś o uważne słuchanie i wskazywanie 
odpowiednich obrazków: Listen and point to the right 
pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania: What do 
Ben and Monica do every morning? What do Ben and Monica 
do every evening? What does Ben want to do in the morning? 
What does Ben want to do in the evening? What is Ben’s 
favourite day?.

evening  morning  brush my teeth  have breakfast

have dinner  get dressed  wash  wake up

bored  early  I’d like to sleep late.  I’d like to stay up late.

1 Listen and read.  2/23

Ben: Oh, Monica. I’m so bored. 
In the morning I wake up early, wash, 
get dressed, have breakfast, brush 
my teeth and go to school. It’s the 
same every morning.

Monica: And it’s the same every evening. 
We have dinner, do our homework, 
play computer games, wash, brush 
our teeth and go to bed early. 
What would you like to do, Ben?

Ben: I’d like to sleep late every day, have 
breakfast in bed and watch TV 
with dad. Then I’d like to go to the 
cinema. In the evening, I’d like to play 
computer games and stay up late.

Monica: I know, I know. You’d like every day 
to be Saturday!

1

2

3

2/22

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos. 
60

Lesson

3 In the morning

2 Look, read and say. 

3 Listen, point and sing. 2/24 Grammar
song

Would you 
like to … ? wake up early

go to school

do your homework

go to bed early

stay up late

in the morning  in the evening

No, I wouldn’t. 

Yes, I would.
sleep late

5 Make and talk.  4 Read and write. 

What would you 
like to do?

What would you like to 
do on Wednesday?

I’d like 

to play

to sleep

to have

dinner

football

breakfast

late chess

I’d like to go 
horse riding.

I get dressed 
in the morning.

Unit 5
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2. Uczniowie odczytują określenia w ramce, rozpoznają czynności zilustrowane zdjęciami i mówią zdania.
3. Uczniowie słuchają piosenki, wskazują odpowiednie zwroty i wspólnie śpiewają piosenkę.
4. Uczniowie odczytują pytanie i odpowiadają na nie, wykorzystując rozsypane wyrazy. Potem zapisują odpowiedzi w zeszycie.  
5. Uczniowie w parach przygotowują dwa zestawy karteczek: z nazwami dni tygodnia i z rysunkami przedstawiającymi 

czynności, na zmianę losują je, zadają pytania i odpowiadają na nie.

61



  

Unit 5  My week

68 69

Lesson 3

• Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie z podziałem na 
role. Pierwsza grupa powtarza zdania mówione przez Bena, 
a druga – przez Monikę.

• Poproś o przeczytanie z podziałem na role, pierwsza grupa 
czyta rolę Moniki, druga Bena.

2 Look, read and say.
• Poproś o nazwanie czynności na wszystkich ilustracjach. 

Wymieńcie wszystkie czynności, które wykonujemy rano 
i wieczorem.

• Powiedź, że za chwilę podasz nazwę czynności, a zadaniem 
uczniów będzie dodać określenie in the morning lub in the 
evening. Zapytaj, czy są takie czynności, które wykonujemy 
zarówno rano, jak i wieczorem, poproś o ich podanie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Narysuj na tablicy dwa koła z częścią wspólną, w jednym na-
pisz: in the morning, a w drugim: in the evening. Rozdaj dzie-
ciom karty z nazwami wszystkich znanych czynności. Wymie-
niaj nazwy czynności w przypadkowej kolejności, a uczniowie 
umieszczają karty we właściwych zbiorach na tablicy.

3 Listen, point and sing.

Unit 5, Lesson 3. 3 Listen, point and sing.
Would you like to wake up early in the morning,
in the morning?
No, I wouldn’t. No, I wouldn’t.

2/24

Would you like to go to school in the morning,
in the morning?
No, I wouldn’t. No, I wouldn’t.

Would you like to sleep late in the morning, in the morning?
Yes, I would! Yes, I always would!

Would you like to go to bed early in the evening,
in the evening?
No, I wouldn’t. No, I wouldn’t.

Would you like to do your homework in the evening,
in the evening?
No, I wouldn’t. No, I wouldn’t.

Would you like to stay up late in the evening, in the evening?
Yes, I would! Yes, I always would!

• Poproś o przeczytanie wszystkich nazw czynności podanych 
w podręczniku na żółtych karteczkach. Zapytaj, które z nich 
odnoszą się do czynności porannych, a które do wieczor-
nych.

• Włącz nagranie i poproś, aby w trakcie słuchania piosenki 
dzieci wskazywały odpowiednie zwroty i odpowiedzi.

• Ponownie odtwórz nagranie piosenki, zatrzymuj po każ-
dym wersie i proś o powtarzanie. 

• Wspólnie zaśpiewajcie z podziałem na role: Ty śpiewasz 
pytania, a uczniowie odpowiedzi. Potem zamieńcie sie się 
rolami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 75. Poproś o ułożenie pytań 
z rozsypanki wyrazowej, zapisanie ich i udzielenie odpo-
wiedzi.

4 Read and write.
• Zadaj uczniom pytanie i poproś o udzielenie odpowiedzi. 

Uczniowie odpowiadają, wykorzystując rozsypane wyrazy. 
• Powiedz, żeby uczniowie zapisali pytania, a następnie w pa-

rach wymienili się zeszytami i zapisali odpowiedzi w zeszy-
tach kolegów/koleżanek.

5 Make and talk.
• Poproś uczniów o przygotowanie w parach dwóch ze-

stawów karteczek: z nazwami dni tygodnia i z rysunkami 
przedstawiającymi czynności. 

• Zadaniem ucznia, który pyta, jest wylosowanie dnia ty-
godnia z jednego zestawu, a ucznia, który odpowiada – 
wylosowanie czynności z drugiego zestawu. Uczniowie 
zamieniają się rolami i w podobny sposób powtarzają 
ćwiczenie.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 74. Poproś o podpisanie ilustracji 
zwrotami z ramki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 75. Poproś o posłuchanie nagra-
nia i wklejenie w odpowiednie miejsca naklejek z nazwa-
mi czynności

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

evening  morning  brush my teeth  have breakfast

have dinner  get dressed  wash  wake up

bored  early  I’d like to sleep late.  I’d like to stay up late.

1 Listen and read.  2/23

Ben: Oh, Monica. I’m so bored. 
In the morning I wake up early, wash, 
get dressed, have breakfast, brush 
my teeth and go to school. It’s the 
same every morning.

Monica: And it’s the same every evening. 
We have dinner, do our homework, 
play computer games, wash, brush 
our teeth and go to bed early. 
What would you like to do, Ben?

Ben: I’d like to sleep late every day, have 
breakfast in bed and watch TV 
with dad. Then I’d like to go to the 
cinema. In the evening, I’d like to play 
computer games and stay up late.

Monica: I know, I know. You’d like every day 
to be Saturday!

1

2

3

2/22

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos. 
60

Lesson

3 In the morning

2 Look, read and say. 

3 Listen, point and sing. 2/24 Grammar
song

Would you 
like to … ? wake up early

go to school

do your homework

go to bed early

stay up late

in the morning  in the evening

No, I wouldn’t. 

Yes, I would.
sleep late

5 Make and talk.  4 Read and write. 

What would you 
like to do?

What would you like to 
do on Wednesday?

I’d like 

to play

to sleep

to have

dinner

football

breakfast

late chess

I’d like to go 
horse riding.

I get dressed 
in the morning.

Unit 5
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2. Uczniowie odczytują określenia w ramce, rozpoznają czynności zilustrowane zdjęciami i mówią zdania.
3. Uczniowie słuchają piosenki, wskazują odpowiednie zwroty i wspólnie śpiewają piosenkę.
4. Uczniowie odczytują pytanie i odpowiadają na nie, wykorzystując rozsypane wyrazy. Potem zapisują odpowiedzi w zeszycie.  
5. Uczniowie w parach przygotowują dwa zestawy karteczek: z nazwami dni tygodnia i z rysunkami przedstawiającymi 

czynności, na zmianę losują je, zadają pytania i odpowiadają na nie.
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  odpowiedzieć na zadane pytanie,
• właściwie łączy fragmenty wyrazów,
• dopasowuje zdania do ilustracji,
• poprawnie czyta zdania,
• śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z działu 5 oraz 4,
• podczas gry planszowej prawidłowo nazywa ilustracje,

tworzy zdania i odpowiada na pytania.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie reaguje ruchem i gestem,
• stosuje odpowiednie reguły podczas gry planszowej.

Słownictwo czynne
What do you do at the weekends? I wake up early, Ben gets dressed. 
Would you like to go to bed early? When do you have dinner? What 
do you do in the morning? They sometimes give a concert. I play 
computer games on Friday. I always have breakfast in the morning. 
I play instruments. She brushes her teeth in the morning and in the 
evening. He wakes up early every morning.

Słownictwo bierne
What is after Tuesday? What is before Sunday? I like playing music 
and painting pictures. I have music lessons. I’d like to give a concert 
at school. I paint pictures at home with my parents. I am painting 
a forest. I’d like to give this picture to my aunt for her birthday.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 62, 63), zeszyt ćwiczeń (s. 76, 78), płyta CD, kostki 
do gry, pionki, kartki z tytułami piosenek i rymowanek.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Podziel uczniów na dwie grupy i zaśpiewajcie poznaną na 

ostatnich zajęciach piosenkę w następujący sposób: jedna 
grupa śpiewa, druga naśladuje czynności. 

• Przypomnijcie wspólnie nazwy dni tygodnia, a następnie 
zapytaj: What is after Tuesday? What is before Sunday?. 
W podobny sposób pytaj o różne dni tygodnia.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 76. Poproś o odszukanie i za-
kreślenie wyrazów w wężu, a następnie wpisanie ich we 
właściwe kolumny tabeli.

1 Listen and sing. Then write.

Unit 5, Revision. 1 Listen and sing. Then write.
Monday is OK. Tuesday is OK.
Wednesday is good, I say!
Thursday is OK. Friday is OK.
All the days are good, I say.
But Saturday is great,
And Sunday is fantastic.
They’re the best days, I say.
Saturday and Sunday. Saturday and Sunday.
Saturday and Sunday. Saturday and Sunday.
I love Saturday and Sunday!

2/25

• Powiedź: Tuesday i poproś o połączenie palcem właściwych 
puzzli. W podobny sposób postępuj z pozostałymi dniami 
tygodnia. Zapytaj, jaka część wyrazu powtarza się w każdej 
nazwie dnia tygodnia.

• Powiedz, aby uczniowie posłuchali uważnie nagrania. Za-
daniem uczniów jest połączyć palcem odpowiednie puzzle 
z nazwami dni tygodnia w trakcie słuchania piosenki.

• Ponownie odtwórz nagranie, zatrzymuj po je każdym wersie 
i poproś o powtórzenie. Następnie wspólnie zaśpiewajcie 
piosenkę.

• Poproś o zapisanie nazw dni tygodnia począwszy od ponie-
działku. Zapytaj, jaką literą piszemy nazwy dni tygodnia po 
angielsku.

2 Read and say.
• Powiedz, aby dzieci nazwały czynności na obrazkach.
• Następnie poproś uczniów o przeczytanie zdań w dymkach 

i dopasowanie ich do odpowiednich obrazków.
• Przeczytaj wybrane zdanie i zapytaj: What number is it?. 

Odczytuj kolejne zdania, a następnie podawaj numer ob-
razka i proś o przeczytanie właściwego zdania. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Uczniowie mogą kontynuować w parach opisane wyżej ćwi-
czenie. Jedna osoba wybiera numer obrazka, a druga czyta 
właściwe zdanie.

1   Listen and sing. Then write. 2/25

2 Read and say.  

                

3 Listen and point. Then say.  2/26

My name is Jim. I like playing music and painting pictures  / 

taking photos . On Wednesdays  / Saturdays  I have 

music lessons. One day I’d like to give a concert at school. 

On Sundays I bake cookies  / paint pictures  at home 

with my parents. Today I’m painting a garden  / forest . 

I’d like to give this picture to my grandma  / aunt  for 

her birthday.

1 2 3 4 5

Sun  

Tues  Mon  

Thurs  

Satur Wednes  

Fri  

 day

He wakes up early every morning.

She is getting dressed.

He is going to bed.

She brushes her teeth in the 
morning and in the evening.

She is playng the violin.

Review 55

1 Uczniowie słuchają piosenki i ją śpiewają. Następnie zapisują kolejno nazwy dni tygodnia w zeszytach.
2 Uczniowie nazywają czynności na obrazkach. Następnie czytają zdania i mówią, do którego obrazka pasuje 

każde z nich.
3 Uczniowie słuchają nagrania i wskazują właściwe słowa w zdaniach. Następnie mówią podobne zdania o sobie.
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Review & I can!

3 Listen and point. Then say.

Unit 5, Revision. 3 Listen and point. Then say.
My name is Jim. I like playing music and painting
pictures. On Wednesdays, I have music lessons. One day
I’d like to give a concert at school. On Sundays, I paint pictures 
at home with my parents. Today I am painting a forest. I’d like 
to give this picture to my aunt for her birthday.

2/26

• Powiedz, aby uczniowie posłuchali nagrania i wskazali wła-
ściwe wyrazy w zdaniach.

• Poproś chętnych uczniów o odczytanie kolejnych zdań 
(jedna osoba czyta jedno zdanie). Zachęć uczniów do opi-
sania siebie w podobny sposób.

I can

Play, read and say.
• Powiedz, że za chwilę zagracie, ale wcześniej wspólnie 

przejdziecie trasę gry, nazywając przy tym wszystkie pola, 
uzupełniając zdania lub odpowiadając na pytania.

• W parach zagrajcie, na zmianę rzucając kostką i poprawnie 
odpowiadając. Pamiętajcie o ladders – idziemy naprzód 
i snakes – cofamy się zgodnie z ilustracją.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Wypisz wszystkie tytuły piosenek i rymowanek z działu 5 na 
kartkach oznaczonych numerami od 1 do 4 oraz wybrane ty-
tuły z działu 4 na kartkach z numerami od 5 do 6 i umieść je na 
tablicy. Rzuć kostką i zaśpiewajcie piosenkę oznaczoną wylo-
sowanym numerem.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 78. w sekcji More Fun. Poproś 
o odczytanie i ponumerowanie dni tygodnia, a następnie 
przepisanie zamieszczonych przy nich liter do diagramu 
we właściwej kolejności i odczytanie hasła.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 76. Poproś o połączenie w pary 
pytań i odpowiedzi.

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

1   Listen and sing. Then write. 2/25

2 Read and say.  

                

3 Listen and point. Then say.  2/26

My name is Jim. I like playing music and painting pictures  / 

taking photos . On Wednesdays  / Saturdays  I have 

music lessons. One day I’d like to give a concert at school. 

On Sundays I bake cookies  / paint pictures  at home 

with my parents. Today I’m painting a garden  / forest . 

I’d like to give this picture to my grandma  / aunt  for 

her birthday.

1 2 3 4 5

Sun  

Tues  Mon  

Thurs  

Satur Wednes  

Fri  

 day

He wakes up early every morning.

She is getting dressed.

He is going to bed.

She brushes her teeth in the 
morning and in the evening.

She is playng the violin.

Review 55

1 Uczniowie słuchają piosenki i ją śpiewają. Następnie zapisują kolejno nazwy dni tygodnia w zeszytach.
2 Uczniowie nazywają czynności na obrazkach. Następnie czytają zdania i mówią, do którego obrazka pasuje 

każde z nich.
3 Uczniowie słuchają nagrania i wskazują właściwe słowa w zdaniach. Następnie mówią podobne zdania o sobie.
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1   Play, read and say.  

5 I can

Ben 
dressed in the 

morning.
_ u _ day I wake 

early. FINISH

early? / to bed 
/ Would / go / 
you / to / like

do / you / 
When / 

dinner? / 
have

 play 
instruments.

the mornings? / 
do / What / you 

/ in / do
_ h _ r _ day They sometimes  

 a concert.

I play 
computer 

games 
Friday.

_ o _ day _ _ d_e_day
I always have 

breakfast 
the morning.

START I would like to 
 up late.

do / What / 
at the 

weekends? / 
you / do

S _ _ u_ day

1. Uczniowie grają w grę: przesuwają się po planszy o tyle pól, ile wskaże kostka. Po zatrzymaniu się na danym polu 
nazywają po angielsku to, co widzą lub wykonują zadania. Na polach z drabiną należy wejść po niej na wskazane 
pole wyżej, na polach z wężem – cofnąć się na pole, na którym znajduje się ogon węża. 
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje nazwy nowych czynności dnia codziennego,
• czyta teksty o czynnościach wykonywanych przez dzieci,
• potra�  właściwie wskazać tekst na podstawie usłyszanych 

fragmentów,
• udziela odpowiedzi na podstawie ilustracji, 
• potra�  sporządzić listę czynności i określić stopień

zadowolenia z wykonywanych czynności,
• potra�  opisać tygodniowy plan zajęć.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie je wykonuje,
• potra�  pracować w parze.

Słownictwo czynne
Wash the car. Clean my room. Walk my dog. Set the table. Do the 
washing up. Help at home. On Monday … I have English / PE / IT / 
art / music … On Saturdays I play football / go to the cinema …

Słownictwo bierne
Get dressed, brush your teeth, have breakfast/dinner, go to school. 
I usually clean my room. It’s good for me and my pet. I always help 
him and it’s fun. Then we go to buy ice cream for our family. My dad 
washes the car. It’s my job to set the table before dinner. I always 
walk my dog in the morning. I love our walks!

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 64, 65), Zeszyt ćwiczeń (s. 80, 81), kolorowe kartki, 
kredki, mazaki klej, nożyczki, karteczki dla każdego ucznia, kostki 
do gry.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Wypowiadaj pierwsze człony znanych dzieciom zwrotów 

oznaczających różne czynności. Poproś uczniów o dopo-
wiadanie dalszej części każdego zwrotu, np. ride – a bike, 
have – breakfast, watch – TV.

• Powiedz uczniom, że na lekcji dowiecie się, jak dzieci na 
całym świecie pomagają w domu. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Poproś uczniów o podanie nazw czynności na podstawie 
ilustracji. Nazwijcie wspólnie wszystkie czynności, poproś 
o powtórzenie i wskazanie tych czynności na ilustracjach.

• Przeczytaj głośno teksty obok zdjęć w podręczniku. Potem 
czytajcie wspólnie: Ty zaczynasz, po kilku słowach robisz 
pauzę, a uczniowie czytają następne słowo. Następnie Ty 
czytasz część zdania, a uczniowie je dokańczają. Wyjaśnij 
znaczenie wszystkich niezrozumiałych słów i zwrotów. 

• Przeczytaj wybrane zdania z tekstów i poproś o wskazanie 
właściwych zdjęć: I usually clean my room. It’s good for me 
and my pet. I always help him and it’s fun. Następnie poproś 
chętnych uczniów o czytanie wybranych fragmentów, pod-
czas gdy pozostali wskazują właściwe ilustracje.

1 Read and say.
• Poproś, aby uczniowie wskazywali odczytywane przez Cie-

bie słowa. Następnie podawaj wyrazy z pierwszej i drugiej 
ramki i poproś o ich połączenie. Chętni uczniowie czytają 
zwroty.

• Podawaj wyrazy z pierwszej ramki i poproś o dopowiadanie 
dalszej części z drugiej ramki. Możesz również wypowiadać 

drugą część zwrotu i poprosić o podanie początku z pierw-
szej ramki.

2 Look and say.
• Poproś, aby uczniowie popatrzyli na obrazki, zadaj pytanie: 

What’s number 1?. Uczniowie podają właściwą nazwę czyn-
ności. 

• Możesz rozdać uczniom kostki i poprosić o nazywanie 
obrazków w parach. Uczniowie rzucają na zmianę kostką 
i nazywają czynności oznaczone wylosowanymi numerami. 
Kiedy wypadnie 6 – należy podać dowolną nazwę czynno-
ści, której nie ma na ilustracjach.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 80. Poproś o uzupełnienie 
zwrotów wyrazami z ramki i połączenie ich z właściwymi 
ilustracjami.

3 Write and say.
• Poproś o wypisanie czynności, które dzieci samodzielnie 

wykonują w domu. Powiedz, że na liście powinno znaleźć 
się od 5 do 10 czynności. 

• Powiedz, żeby uczniowie ponumerowali czynności, nadając 
numer 1 tej czynności, którą najbardziej lubią, a kończąc na 
czynności, której nie lubią robić.

• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie list. 

Do you help at home? 
What do you do?

In my family, we all help at home. 
I usually clean my room.

1
2 4

5

At the weekend, my dad washes the car. 
I always help him and it’s fun. Then we 

go to buy ice cream for our family.

1 Read and say.  

walk   set   clean   do   help wash

the car   my mum the washing up   my room   the table   my dog

2 Look and say.  

3 Write and say. 

3

Do you help at home? Do you help at home? 
Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie układają zwroty, łącząc słowa z pierwszej ramki z wyrażeniami z drugiej.
2. Uczniowie nazywają czynności, z którymi kojarzą się ilustracje.
3. Uczniowie przygotowują listę czynności, które sami robią w domu, i przedstawiają ją klasie. W razie potrzeby 

korzystają ze słownika online.
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Wonderful world

Class Project
Mój tygodniowy plan zajęć
• Poproś uczniów o przygotowanie w parach planu zajęć 

szkolnych i pozaszkolnych na cały tydzień. Uczniowie zapi-
sują na kolorowych arkuszach nazwy kolejnych dni tygodnia 
i wpisują swoje zajęcia szkolne. Po sporządzeniu listy zajęć 
szkolnych dzieci wpisują zajęcia pozalekcyjne, które odby-
wają się zarówno w szkole, jak i poza szkoła, oraz swoje za-
jęcia popołudniowe i weekendowe. Z uwagi na to, ze dzieci 
pracują w parach, mogą oznaczyć swoje zajęcia pozalekcyj-
ne, dodając np. inicjały. 

• Po wykonaniu pracy poproś, aby każda para zaprezentowa-
ła swój plan na forum klasy. Chętne dzieci mogą samodziel-
nie opowiedzieć o tym, co robią po południu lub w czasie 
weekendu, np.: On Saturdays, I go to the cinema. Jeśli trzeba, 
pomóż w sformułowaniu zdań dzieciom, które mają z tym 
problem.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 80. Poproś o ułożenie zdań 
z rozsypanych wyrazów i ich zapisanie.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 3., s. 81 z Zeszytu
ćwiczeń. Poproś, aby dzieci ułożyły zdania o sobie i swo-
ich rodzinach z wykorzystaniem podanych wyrazów 
i zwrotów.

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

Do you help at home? 
What do you do?

In my family, we all help at home. 
I usually clean my room.

1
2 4

5

At the weekend, my dad washes the car. 
I always help him and it’s fun. Then we 

go to buy ice cream for our family.

1 Read and say.  

walk   set   clean   do   help wash

the car   my mum the washing up   my room   the table   my dog

2 Look and say.  

3 Write and say. 

3

Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie układają zwroty, łącząc słowa z pierwszej ramki z wyrażeniami z drugiej.
2. Uczniowie nazywają czynności, z którymi kojarzą się ilustracje.
3. Uczniowie przygotowują listę czynności, które sami robią w domu, i przedstawiają ją klasie. W razie potrzeby 

korzystają ze słownika online.
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Notatki:

Class Project

Mój tygodniowy 
plan zajęć
Przygotujcie w parach 
plan zajęć szkolnych 
i pozaszkolnych. 
Następnie przedstawcie 
ten plan całej klasie.

Every day I do 
the washing up 
after dinner. 

I always walk my dog in the 
morning. It’s good for me and 
for my pet. I love our walks!

It’s my job to set 
the table before dinner. 
I really like doing it.

Unit 5

Uczniowie w parach przygotowują plany zajęć szkolnych i pozaszkolnych na cały tydzień, a następnie prezentują je 
na forum klasy. 65
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  przewidzieć fabułę � lmu na podstawie przykładowych 

ilustracji,
• właściwie wskazuje i nazywa wybrane ilustracje/obiekty z � lmu,
• odpowiada na pytania dotyczące treści � lmu i ilustracji,
• zakreśla poprawne ilustracje do zdań na podstawie � lmu,
• łączy wyrazy w wyrażenia, 
• opisuje czynności dzieci na podstawie � lmu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie ogląda � lm,
• przestrzega zasad gry.

Słownictwo czynne
Rock, climbing, art club, ropes, � t. I do homework / go swimming 
/ paint pictures / play football / watch TV write stories on Monday. 
Wash the car. Clean my room. Walk my dog. Set the table. Do the 
washing up. Help at home.

Słownictwo bierne
What does Sam do on Monday? I do my homework on Tuesdays. 
On Tuesdays I go swimming. On Thursdays I paint pictures at art 
club. On Fridays I write stories. I like Sundays, because we all wake 
up late. After breakfast I can play in the garden. Sometimes my 
grandparents come to visit us. When do you do your homework? 
What’s your favourite day of the week? He/she likes Saturdays best. 
He/She wants to do something exciting this weekend. He/she thinks 
climbing looks dangerous.

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 77, 78, 82, 83), płyta DVD, moneta, podręcznik.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś uczniów, aby wymienili wszystkie nazwy czynności 

z działu 5, jakie pamiętają. Zapisz je na kartkach.
• Powiedź, że za chwilę zagracie w kalambury, podziel klasę 

na dwie równoliczne drużyny (dzieci mogą wymyślić nazwy 
dla swoich drużyn) i wyjaśnij zasady gry. Chętni uczniowie 
z drużyn wychodzą na środek klasy, uczeń z drużyny A rzuca 
monetą. Head oznacza pokaz poprzez ruch i gest, tail – po-
przez rysunek na tablicy. Uczeń z drużyny B losuje kartkę 
z nazwą czynności i prezentuje tę czynność za pomocą 
ruchu i gestów lub rysując na tablicy (zgodnie z wynikiem 
rzutu monetą). Drużyna ucznia, który rzucał monetą, od-
gaduje. Następnie drużyny zamieniają się rolami. Zapisuj 
punkty na tablicy. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Wskaż i nazwij ilustracje: rock, climbing, art club, ropes, � t. 
Poproś o powtórzenie wyrazów i wskazywanie ilustracji.

• Zapytaj: Jak myślicie, co takiego się wydarzy? O czym będzie 
� lm?. Chętni uczniowie odpowiadają. 

1 Obejrzyj fi lm i wpisz czynności z ramki w odpowiednie 
miejsca.

Sam: Hi, Becky.
Becky: Hi, Sam.
Sam: What are you doing?
Becky:  I’m doing my homework. It’s very easy today. I do my 

homework on Tuesdays and Fridays. When do you do 
your homework, Sam?

Sam:  I usually do my homework on Wednesdays or at the 
weekend. My week is very busy, because on Mondays 
I play football, on Tuesdays I go swimming, and on 
Thursdays I paint pictures at art club.

Becky: Wow, you are busy! What do you do on Fridays?
Sam:  On Fridays I watch TV or I write stories. Or I come to 

see you!
Becky: What’s your favourite day of the week?
Sam:  My favourite day is Saturday, because I don’t go to 

school! What about you, Becky? What’s your favourite 
day of the week?

Becky:  I like Sundays, because we all wake up late and after 
breakfast I can play in the garden. Sometimes my 
grandparents come to visit us.

Sam:  Yes, weekends are great! I’d like to do something
exciting this weekend.

Becky: What would you like to do?
Sam:  I don’t know … But my cousin Anna goes climbing 

every Saturday! Look! You can see her climbing a very 
big rock.

Becky: She’s very good at it.
Sam:  Yes, she loves sport and she’s very � t. She goes

climbing with her dad, my uncle Bill. He helps her
with the ropes.

Becky:  Play it again, please! She’s smiling a lot. She’s having 
fun!

Sam:  Yes. I’d like to go climbing, too. Would you like to come 
with me?

Becky:  I don’t know. It looks di�  cult and dangerous! Let’s 
watch it again.

ropes

art club

fit

rock

climbing

DVD 
Club

82

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

1   Obejrzyj film i uzupełnij rozkład zajęć Sama. 
Wpisz czynności z ramki w odpowiednie 
miejsca. 

do homework   
go swimming   
paint pictures   
play football   

watch TV  
write stories

2   Obejrzyj film i otocz pętlami właściwe zdjęcia. 
Odczytaj zdania. 

1 likes Saturdays best.

2 likes Sundays best.

3
wants to do something 
exciting this weekend.

4
thinks climbing looks 
dangerous.

3   Powtórzcie w parach co Becky i Sam robią 
w ciągu tygodnia.  

1. Uczniowie oglądają film i uzupełniają rozkład zajęć Sama odpowiednimi nazwami czynności z ramki.
2. Uczniowie ponownie oglądają film i otaczają pętlami zdjęcia Sama lub Jess zgodnie z treścią filmu. 

Następnie odczytują zdania.
3. Uczniowie w parach odgrywają role Sama i Becky i mówią co robią w ciągu tygodnia.
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DVD Club

• Poproś, aby uczniowie przeczytali nazwy czynności podane 
w ramce. Upewnij się, że dzieci znają ich znaczenie.

• Włącz � lm, poproś o jego uważne obejrzenie i powiedz, aby 
uczniowie zapamiętali, co Sam robi w poszczególne dni 
tygodnia.

• Poproś o uzupełnienie rozkładu zajęć Sama odpowiednimi 
nazwami czynności. W razie potrzeby możesz włączyć � lm 
ponownie. Zapytaj: What does Sam do on Monday?. Ucznio-
wie odpowiadają. Pytaj o kolejne dni tygodnia. Możesz 
zapytać ponownie w przypadkowej kolejności.

2 Obejrzyj fi lm i otocz pętlami właściwe zdjęcia. Odczytaj 
zdania.

• Poproś o przeczytanie informacji przy zdjęciach Sama i Becky.
• Włącz � lm ponownie i powiedz, aby w trakcie oglądania 

uczniowie zakreślili odpowiednie zdjęcia w zależności od 
tego, czy podane informacje dotyczą Sama czy Becky. Chęt-
ni uczniowie czytają poprawne zdania.

3 Powtórzcie w parach, co Becky i Sam robią w ciągu 
tygodnia.

• Poproś o wymienienie wszystkich czynności, które wyko-
nują Sam i Becky. Możesz zapisać je na tablicy w dwóch 
kolumnach. 

• Uczniowie w parach mówią, co robią Sam i Becky w ciągu ty-
godnia, jedna osoba wciela się w rolę Sama, druga – w rolę 
Becky. Następnie uczniowie zamieniają się rolami.

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Zadawaj pytania dotyczące całego działu 5. Poproś uczniów 
o odszukanie właściwych odpowiedzi w podręczniku. Można 
podzielić klasę na drużyny i zagrać na punkty. Przykładowe 
pytania:
 1. What does Alice’s mum play? (violin)
 2. Who said “I’m so bored” on page 60? (Ben)
 3.  What does Fred do on Tuesdays in activity 2, page 57?

(rides his bike, plays chess, watches TV)
 4. What is the boy’s name in activity 3 on page 62? (Jim)
 5. How many people wash the car on page 64? (2)
 6.  When does Fred read a book, play tennis and watch TV? 

(on Fridays)
 7. What does Alice’s brother play? (recorder)
 8. Who said ‘It’s easy!’ in the story on page 56? (Kate)
 9.  Read blue sentence in activity 2 on page 57. (On Mondays 

I go swimming)
10.  What is the colour of the bowl in photo 1 on page 60? 

(white)
11. Say 4 new letters of the alphabet. (Q, R, S, T)
12.  Where does the boy go in activity 2 in picture 4, page 62? 

(goes to bed)
13.  What is the colour of the bike in the story on page 56? 

(red)
14. How many balls are there in picture 3 on page 56? (3)
15.  What does Fred do on Thursdays in activity 2 on page 57? 

(does karate, plays the guitar, watches TV)
16.  When does Alice’s family play music together? (on Sun-

days)
17.  How many musical instruments are there in the word box 

on page 58? (2)
18.  Read sentence 4 in activity 4 on page 59. (Alice plays the 

recorder)
19.  What is the girl doing in picture 2 on page 60? (brushing 

her teeth)
20. What is Ben’s favourite day? (Saturday)

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, Active Dictionary 5., s. 77. Poproś, aby 
uczniowie podpisali ilustracje wyrazami z ramki oraz prze-
tłumaczyli wyrazy i zwroty.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 1., s. 78 z Zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś o przeczytanie dialo-
gów i dopasowanie do nich zdjęć oraz o napisanie wła-
snego dialogu do wolnego zdjęcia.

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

Notatki:

ropes

art club

fit

rock

climbing

DVD 
Club

82

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

1   Obejrzyj film i uzupełnij rozkład zajęć Sama. 
Wpisz czynności z ramki w odpowiednie 
miejsca. 

do homework   
go swimming   
paint pictures   
play football   

watch TV  
write stories

2   Obejrzyj film i otocz pętlami właściwe zdjęcia. 
Odczytaj zdania. 

1 likes Saturdays best.

2 likes Sundays best.

3
wants to do something 
exciting this weekend.

4
thinks climbing looks 
dangerous.

3   Powtórzcie w parach co Becky i Sam robią 
w ciągu tygodnia.  

1. Uczniowie oglądają film i uzupełniają rozkład zajęć Sama odpowiednimi nazwami czynności z ramki.
2. Uczniowie ponownie oglądają film i otaczają pętlami zdjęcia Sama lub Jess zgodnie z treścią filmu. 

Następnie odczytują zdania.
3. Uczniowie w parach odgrywają role Sama i Becky i mówią co robią w ciągu tygodnia.
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Cele językowe
Uczeń:
• nazywa czynności charakterystyczne dla dnia

codziennego oraz czasu wolnego,
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji,
• potra�  przeczytać ze zrozumieniem krótkie zdania,
• właściwie przyporządkowuje wyrazy i proste zdania,
• zadaje pytania i udziela odpowiedzi,
• śpiewa piosenkę o literach alfabetu,

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha i właściwie naśladuje czynności poprzez

ruch i gest,
• potra�  współpracować w zespole.

Słownictwo czynne
Brush my teeth, have breakfast, have dinner, get dressed, wash, 
wake up, go to bed, go to school, do homework, watch TV, go to 
the cinema, play chess/football, play the piano / guitar / recorder / 
trumpet / violin, ride a bike, listen to music, text a friend, play com-
puter games, play board games, ride a skateboard, read a book, ride 
a horse, swim, play tennis / basketball / volleyball / football, go roller 
skating, go ice skating, do karate. Ania, what do you do in summer/
winter?

Słownictwo bierne
I love snow. T-shirt. It’s hot. Jacket and hat. Let’s go swimming. 
Christmas. Let’s make a snowman. Ice-skating. Let’s go on holidays. 
Skiing. It’s sunny. Ice-cream. What can you see in the photo? How 
many children can you see? What are they wearing on their heads? 
Is it summer? Is it winter? Does the girl like winter? What can she 
do in winter? What season does the boy like? Who loves the snow? 
What are they wearing? What letters do you know? What letters are 
the new ones? Let’s sing the song together. 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 66, 67), zeszyt ćwiczeń (s. 84, 85), płyta CD, karty 
obrazkowe z czynnościami z HE3 unit 5, karty z wyrazami i pro-
stymi zdaniami, kłębek włóczki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Przypomnijcie wszystkie nazwy czynności dnia codzienne-

go, które uczniowie poznali w rozdziale 5.
• Poproś chętnego ucznia o opuszczenie sali, pozostałym 

uczniom pokaż losowo wybraną kartę obrazkową z czynno-
ścią. Zadaniem uczniów będzie pokazywać daną czynność 
tylko poprzez ruch. Uczeń po wejściu do klasy ma za zada-
nie odgadnąć, co to za czynność, patrząc na zachowanie 
kolegów i koleżanek. Możesz ograniczyć liczbę odpowiedzi 
do trzech prób. 

1 Listen and say.

Unit 6, Opener. 1 Listen and say.
Boy: Do you like winter?
Girl: Yes, I do. I like winter.
Boy: Why?
Girl:  I’m happy when it’s cold and I love the snow. It’s fun. 

I can ski, go ice skating and make a snowman.
Boy: Well, I like summer and hot weather.

2/27

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i otwórz podręcznik. 
Zapytaj dzieci: What can you see in the photo? How many 
children can you see? What are they wearing on their heads? 
Is it summer? Is it winter?.

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie podczas słuchania 
śledzili tekst w ramkach. Zapytaj: Does the girl like winter? 
What can she do in winter? What season does the boy like? 
Who loves the snow? What are they wearing?. Dopytaj, czy 
informacja o ubraniu pojawiła się w nagraniu, jeśli są wąt-
pliwości, odtwórz nagranie ponownie.

• Czytaj kolejne zdania tekstu, a uczniowie niech powtarzają 
jak echo.

• Przeczytaj rolę chłopca radośnie, a uczniowie rolę dziew-
czynki – smutno. Zamieńcie się rolami i powtórzcie czytanie.

2 Read and say.
• Podziel tablicę na dwie kolumny: summer i winter. Rozdaj 

uczniom karty z wyrazami i prostymi zdaniami, np. I love snow. 
T-shirt. It’s hot. Jacket and hat. Let’s go swimming. Christmas. 
Let’s make a snowman. Ice-skating. Let’s go on holidays. 
Skiing. It’s sunny. Ice-cream. Następnie poproś o odczytanie 
kart i umieszczenie ich we właściwych miejscach. Wspólnie 
sprawdźcie, czy karty są w odpowiednich kolumnach. 

• Możesz rozdać po dwie karty i poprosić o dopisanie czyn-
ności, których nie ma na tablicy. Zapytaj: What do you do in 
summer? What do you do in winter? i poproś uczniów o od-
czytanie zapisanych czynności. 

3 Play.
• Powiedz, żeby uczniowie stanęli w kręgu, rzuć kłębkiem 

włóczki do wybranego dziecka pytając np.: Ania, what do 
you do in summer?. Jednocześnie trzymaj nić. Zadaniem 
dziecka jest złapać kłębek i odpowiedzieć, a następnie 

1 Listen and say.  2/27

2 Read and say.  

What do you do in the winter?

What do you do in the summer?

3 Play.  

Nauczysz się:
• nazw pór roku i miesięcy,
• porównywać pogodę w różnych 

porach roku,
• opowiadać o planach dotyczących 

wyjazdów.

6
Unit My favourite 

season
I like winter. I’m happy when 
it’s cold and I love the snow.
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Opener

zadać pytanie kolejnemu dziecku i rzucić kłębkiem. Zabawa 
jest kontynuowana, tak długo, aż wszyscy uczniowie zapy-
tają i odpowiedzą. Kłębek powinien wrócić do Ciebie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 85. Powiedź, aby uczniowie do-
pasowali wyrażenia z ramki do odpowiednich pór roku. 
Chętni uczniowie mogą dopisać własne propozycje.

4 Listen and sing.

Unit 6, Opener. 4 Listen and sing.
A and B and C and D,
I like you and you like me.
D and C and B and A,
Come with me. Let’s play.

E and F and G and H,
Look at this page! H!
H and G and F and E,
Now, look at me! E!

I and J and K and L,
Stand up and ring the bell.
L and K and J and I,
Jump three times and say ‘goodbye’. GOODBYE!

M and N and O and P,
Turn around and count to three. ONE, TWO, THREE!
P and O and N and M,
Clap your hands and say ‘jam’. JAM!

2/28

Q and R and S and T,
Stamp your feet and look at me.
T and S and R and Q,
Let’s play: me and you.

U and V and W,
Do you like the colour blue?
W and V and U,
I like blue, and you?
(x2)

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie piosenki: 
Listen to the alphabet song. Zapytaj, jakie litery pojawiły się 
w piosence: What letters do you know? What letters are the 
new ones?.

• Zapisz na tablicy poznane dotychczas litery alfabetu i do-
daj trzy kolejne. Przypomnij z uczniami pięć pierwszych 
zwrotek piosenki, wskazując odpowiednie litery. Poproś 
o powtórzenie kolejnej, szóstej zwrotki, wskazując przy tym 
odpowiednie litery.

• Poproś o otworzenie podręcznika na s. 113, gdzie znajduje 
się tekst piosenki. Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę: Let’s sing 
the song together. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 84. Powiedź, aby uczniowie 
zakreślili wyrazy w wężu i podpisali nimi ilustracje. Z pozo-
stałych liter trzeba ułożyć hasło i je zapisać.

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

1 Listen and say.  2/27

2 Read and say.  

What do you do in the winter?

What do you do in the summer?

3 Play.  

Nauczysz się:
• nazw pór roku i miesięcy,
• porównywać pogodę w różnych 

porach roku,
• opowiadać o planach dotyczących 

wyjazdów.

6
Unit My favourite 

season
I like winter. I’m happy when 
it’s cold and I love the snow.

66
4 Listen and sing.  2/28

Alphabet 
corner

My favourite 
season

We are going skiing. 
We love skiing!

It is cold in the winter. We are 
wearing hats and jackets.

67

Notatki:
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• rozumie treść wysłuchanej historyjki,
• potra�  odpowiedzieć na pytania dotyczące treści historyjki,
• czyta fragmenty historyjki z podziałem na role,
• wskazuje ilustracje i wyrażenia lub proste zdania na podstawie 

wysłuchanego tekstu,
• potra�  dopasować wyrażenia lub proste zdania do ilustracji, 
• prowadzi dialog z kolegą/koleżanką wg wzoru.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  pracować w parze.

Słownictwo czynne
Snow, summer, sun, winter, March, April, May, June, July, August, 
month, plant, seed, spring, sun� ower, next year. Do you like spring? 
Yes, I do, No, I don’t. Why do/don’t you like spring? Animals wake up 
after the winter. There are lots of � owers. The birds sing. The weather 
is nice. I can wear dresses. I can ride my skateboard. The spring 
vegetables are yummy.

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. Listen to the story and point 
to the right pictures. What is Kate’s favourite season? Who likes 
sun� owers? When does Honey take pictures of the sun� owers? 
What season is it? What is Kate doing? What are Kate and Honey 
doing? What does Kate want in the summer? Who wants to eat the 
sunfower seeds?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 68, 69), zeszyt ćwiczeń (s. 86, 87), płyta CD, kartki 
z wyrazami do zabawy Hunt the Thimble.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Pokaż uczniom kartki z zapisanymi wyrazami: snow, 

summer, sun, winter. 
• Przypomnij zasady zabawy w Hunt the Thimble i zagrajcie, 

wykorzystując kartki z zapisanymi wyrazami.
• Powiedz, Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 

podręczników.

Dictionary

Unit 6, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
March, April, May, June, July, August, month,
plant, seed, spring, sun� ower, next year

2/29

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa, 
wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and point to the 
right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 
znaczenie nowych słów i zwrotów.

• Napisz na tablicy polskie odpowiedniki 1. marzec, 2. kwie-
cień, 3. maj, 4. czerwiec, 5. lipiec, 6. sierpień, 7. miesiąc, 8. siać, 
9. ziarno, 10. wiosna, 11. słonecznik, 12. następny rok / 
w przyszłym roku. Podawaj numery, a uczniowie niech do-
powiadają angielskie słowa. Powtórz ćwiczenie, tym razem 
wymieniaj liczby w przypadkowej kolejności. 

• Poproś uczniów o podawanie angielskich odpowiedników 
do kolejnych polskich wyrazów. Zetrzyj jeden polski wyraz 
i poproś o przeczytanie listy słówek w języku angielskim 
łącznie z tym brakującym. 

1 Listen and say.

Unit 6, Lesson 1. 1 Listen and say. 
1
Teacher: Hello children! What season is it now?
Kate: It’s spring. My favourite season.
Teacher: Yes, and what month is it?
Fred: It’s March.
Teacher:  Let’s do a spring project. Let’s plant sun� ower seeds 

and watch the sun� owers grow bigger and bigger 
for � ve months: March, April, May, June and July.
We can write about it, too.

2
Honey: What are you doing Kate?
Kate:  I’m doing a project for school. I’m drawing sun� ower 

seeds.
Honey:  Oh, I like sun� owers. They’ve got big, yellow � owers 

and big, green leaves. 
Kate:  Do you want to help me? Let’s do the project together. 

Let’s go into the garden to see where to plant the seeds.
3
Chatty:  What are these? Mmm, sun� ower seeds. I love 

sun� ower seeds. They are yummy! 
4
Honey:  Kate, look! I think we can plant the sun� ower seeds 

here.
Snap: What are you doing?
Kate:  It’s spring and we are planting seeds for a school 

project. 
Honey:  In August, I can take photos of the sun� owers 

growing taller and taller!
Kate:  And later we can collect the seeds and plant them 

next year.

2/30

Story 
corner

March  April  May  June  July  

August  month  plant  seed  

spring  sunflower  next year

1 Listen and say.  2/30

1 2

4

6

I’m drawing 
sunflower seeds.

I’d like to have 
a beautiful sunflower, too.

Oh, I like 
sunflowers.

It’s spring.

What season is it now?

What are you doing? 
Oh, no! Don’t eat our seeds!

I think we can plant the 
sunflower seeds here.

Hey, look what I’ve got 
– sunflower seeds!

Let’s do a spring project. 
Let’s plant sunflower seeds.

And later we can collect the 
seeds and plant them next year.

I want to have a big, beautiful 
sunflower in the summer.

We can plant the 
sunflowers now!

What are these?

3

5
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1 I like spring
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Lesson 1

5
Kate, Ho ney:  Chatty, what are you doing? Oh, no! Don’t eat 

our seeds!
Chatty, e ating seeds:  You can eat sun� ower seeds. They are 

yummy!
Kate:  But we want to plant them! I want to have a big, 

beautiful sun� ower in the summer. And you can have 
more seeds then.

6
Fred: Hey, look what I’ve got – sun� ower seeds!
Kate: Great! We can plant the sun� owers now!
Snap:  Have you got a seed for me? I’d like to have a beautiful 

sun� ower, too. 
Chatty: And for me? I’m hungry!

• Włącz nagranie i powiedz, aby uczniowie w trakcie słucha-
nia wskazywali odpowiednie obrazki: Listen to the story and 
point to the right pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. Zapytaj: 
What is Kate’s favourite season? Who loves sun� ower seeds? 
Who likes sun� owers? .

• Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie: jedno zdanie 
cienkim głosem, kolejne – grubym. Podziel klasę na grupy 
i poproś o przeczytanie historyjki z podziałem na role. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 86. Poproś o połączenie części 
zdań, przypomnij, że jedno zakończenie nie pasuje do 
żadnego początku. Możecie posłuchać nagrania ponow-
nie i sprawdzić połączone zdania.

2 Read and say.
• Przeczytaj pierwsze pytanie i poproś chętne dziecko 

o udzielenie odpowiedzi. Podobnie zadaj kolejne pytania. 
• Poproś uczniów o powtórzenie ćwiczenia w parach. Jedno 

dziecko zadaje pytanie, drugie odpowiada, a potem ucznio-
wie zamieniają się rolami. 

3 Listen and point. Then point and say.

Unit 6, Lesson 1. 3 Listen and point. Then point
and say. 
Woman: Do you like spring?
Kate, Fred, Honey, Snap, Chatty: Yes, we do!
Woman: Why do you like spring, Honey?
Honey:  Lots of animals wake up after the winter.

The birds sing.
Woman: And you, Snap? Why do you like spring?
Snap:  I like spring because the trees are green, and the 

spring vegetables are yummy. I’ve got some lettuces 
in my garden.

Woman: What about you, Chatty?
Chatty:  I like spring because it’s often sunny and there are 

lots of � owers. I love � owers.
Woman: Kate, why do you like spring?
Kate:  Oh, I like it because the weather is nice and I can 

wear dresses! I don’t like cold weather.
Woman: And you, Fred? Why do you like spring?
Fred:  I don’t wear dresses, but I can wear T-shirts and 

shorts. And I can ride my skateboard with my friends 
in the park.

2/31

• Włącz nagranie, poproś o jego wysłuchanie z jednoczesnym 
wskazywaniem kolejnych ilustracji: Listen and point to the 
right pictures.

• Ty czytasz kolejno zdania z ramki, a uczniowie przeciągają 
je palcem do ilustracji. Powtórz, czytając zdania w przypad-
kowej kolejności. 

• Przeczytaj dowolne zdanie i zapytaj o numer ilustracji. 
Następnie podaj przypadkowy numer ilustracji, a uczniowie 
niech dopowiadają właściwe zdanie. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 87. Poproś o uzupełnienie zdań 
właściwymi wyrazami – naklejkami. Chętni uczniowie 
odczytują zdania na głos.

4 Talk.
• Zapytaj dowolnie wybranych uczniów: Do you like spring?, 

a uczniowie odpowiadają Yes, I do lub No, I don’t.
• Poproś o wspólne przeczytanie dialogów w dymkach. 

Najpierw Ty czytasz pytania, a odpowiadają uczniowie, 
a potem odwrotnie.

• W podobny sposób uczniowie pytają i odpowiadają w pa-
rach. Powiedz, że mogą wykorzystać zwroty i zdania z po-
przedniego ćwiczenia.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 86. Poproś o uzupełnienie 
schematu właściwymi wyrazami z ramki.

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

Story 
corner

March  April  May  June  July  

August  month  plant  seed  

spring  sunflower  next year

1 Listen and say.  2/30

1 2

4

6

I’m drawing 
sunflower seeds.

I’d like to have 
a beautiful sunflower, too.

Oh, I like 
sunflowers.

It’s spring.

What season is it now?

What are you doing? 
Oh, no! Don’t eat our seeds!

I think we can plant the 
sunflower seeds here.

Hey, look what I’ve got 
– sunflower seeds!

Let’s do a spring project. 
Let’s plant sunflower seeds.

And later we can collect the 
seeds and plant them next year.

I want to have a big, beautiful 
sunflower in the summer.

We can plant the 
sunflowers now!

What are these?

3

5
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1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słówka. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.68

Lesson

1 I like spring

4 Talk. 

2 Read and say.  

1 What season is it?

2 What month is it?

3 What is Kate doing?

4 What are Kate and Honey doing?

5 What does Kate want in the summer?

6 Who wants to eat the sunfower seeds? 

3 Listen and point. Then point and say.  2/31

I love sunflower seeds.

1

2

3

5

4

animals wake up after the winter   
there are lots of flowers  

the birds sing   
the weather is nice   
I can wear dresses   

I can ride my skateboard   
the spring vegetables are yummy

Yes, I do.

Why do you like spring?

No, I don’t.

Why don’t you like spring?

Do you like spring?

Unit 6

2. Uczniowie odczytują pytania dotyczące historyjki i na nie odpowiadają.
3. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują właściwe ilustracje. Następnie wskazują ilustracje i mówią 

odpowiednie zdania.
4. Uczniowie w parach zadają sobie nawzajem pytania o to, czy lubią wiosnę i dlaczego, i na nie odpowiadają.
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• czyta tekst ze zrozumieniem,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu

lub ilustracji,
• uzupełnia proste zdania, 
• recytuje rymowankę,
• układa zagadki o porach roku wg wzoru,
• pyta o pogodę i odpowiada.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  pracować w parze i w grupie.

Słownictwo czynne
September, October, November, autumn, camp� re, sausage, get 
ready, get shorter, go for a walk, warm. Is it sunny / snowy / rainy / 
windy? It’s sunny / rainy / windy / snowy. What’s the weather like in 
spring / summer / autumn / winter? What’s the weather like today? 
The leaves fall from the trees. The days get shorter. You can cook 
sausages on a camp� re. The wild animals get ready for winter. It 
gets colder. September, October and November are the autumn 
months. I like this season. There are � owers. The birds sing. It often 
rains. What season is it?

Słownictwo bierne
In spring we can grow plants. In spring we can make a snowman. 
Repeat and point to the right words. What can you see in the 
picture? What are the people doing? Where are they? Who are they? 
Is it winter/summer? What season is it? What’s the colour of the 
leaves? What are they cooking? When does it rain a lot? Where do 
they walk a lot in September? When do the leaves fall from the trees? 
Listen and point to the right pictures.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 70, 71), zeszyt ćwiczeń (s. 88, 89), płyta CD, karty 
z wyrazami/wyrażeniami w języku polskim i angielskim, karty 
obrazkowe, opcjonalnie kostki i kartki z nazwami pór roku.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Powiedz kilka zdań o wiośnie, prawdziwych i fałszywych, 

np.: In spring we can grow plants. In spring we can make 
a snowman. Zadaniem uczniów jest powtórzyć zdania 
prawdziwe.

• Zapytaj, czy uczniowie domyślają się, o czym będzie dzisiej-
sza lekcja. Wysłuchaj odpowiedzi uczniów.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 6, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
September, October, November, autumn, camp� re,
sausage, get ready, get shorter, go for a walk, warm

2/32

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 
znaczenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym. 

• Rozdaj uczniom karty z wyrazami/wyrażeniami w języku 
polskim i angielskim, a następnie poproś o właściwe 

dopasowanie wyrazów i wyrażeń w języku angielskim do 
ich polskich odpowiedników. Pokazuj karty obrazkowe, 
a uczniowie w parach głośno odczytują swoje wyrazy i wy-
rażenia dla sprawdzenia.

1 Listen and read.

Unit 6, Lesson 2. 1 Listen and read.
Autumn is my family’s favourite season and we do
a lot of things together.
In September, it’s warm and sunny and we often go for a walk 
in the forest. The trees look beautiful because the leaves are 
red, yellow and brown. We take lots of photos. In this photo, 
we’re having a camp� re. We’re cooking sausages. Yummy! 
In October, the leaves fall from the trees. The days get shorter 
and it’s often rainy and cloudy. The wild animals get ready for 
winter. In November, it gets colder and it often rains or snows.

2/33

• Zapytaj: What can you see in the picture? What are the people 
doing? Where are they? Who are they? Is it winter/summer? 
What season is it?.

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie tekstu i śle-
dzenie go w podręczniku.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadaj 
pytania: What’s the colour of the leaves? What are they 
cooking? When does it rain a lot? Where do they walk a lot in 
September? When do the leaves  fall from the trees?.

• Powiedz: short – shorter i zapytaj, czym się różnią te dwa 
słowa, podaj następną parę wyrazów: cold – colder. Zapy-
taj, dlaczego dodajemy końcówkę -er do przymiotników. 

Autumn is my family’s favourite season and we do a lot of things together.
In September, it’s warm and sunny and we often go for a walk 
in the forest. The trees look beautiful because their leaves are red, 
yellow and brown. We take lots of photos. In this photo, we’re having 
a campfire. We’re cooking sausages. Yummy! 
In October the leaves fall from the trees. The days get shorter 
and it’s often rainy and cloudy. The wild animals get ready for winter. 
In November it gets colder and it often rains or snows. 

September  October  November  autumn  

campfire  sausage  get ready  get shorter  

go for a walk  warm

1 Listen and read.  2/33
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Lesson 2

Możesz naprowadzić uczniów, podając polskie tłumaczenia.
Poproś o utworzenie stopnia wyższego kolejnych przymiot-
ników, np.: small, warm, long. Zapytaj o końcówkę przy-
miotnika highest, dlaczego dodajemy -est, zwróć uwagę na 
słowo the, które stoi przed przymiotnikiem w stopniu naj-
wyższym.

• Powiedz, że przeczytasz tekst, którego uczniowie przed 
chwilą słuchali. Kiedy zrobisz pauzę, zadaniem uczniów 
będzie przeczytać kolejny wyraz. Możesz powtórzyć ćwi-
czenie, tym razem uczniowie czytają dwa kolejne wyrazy. 
Na koniec wspólnie odczytajcie tekst.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 88. Poproś uczniów o uzupeł-
nienie zdań brakującymi wyrazami i zwrotami z ramki. 
Wysłuchajcie nagrania i sprawdźcie odpowiedzi.

2 Read and write.
• Przeczytaj początek pierwszego zdania: September, October 

and November … i poproś chętne dziecko o podanie właści-
wego zakończenia. W podobny sposób odczytajcie kolejne 
zdania. 

• Poproś o zapisanie zdań w zeszytach. Przeczytaj początek 
dowolnie wybranego zdania, a uczniowie niech czytają za-
kończenie. Podobnie sprawdźcie pozostałe zdania. 

3 Listen, point and chant. Then say.

Unit 6, Lesson 2. 3 Listen, point and chant.
Then say.
It’s summer, it’s summer. What’s the weather like today?
It’s summer, it’s summer. It’s a very sunny day.
It’s spring, it’s spring. What’s the weather like today?
It’s spring, it’s spring. It’s a very rainy day.
It’s winter, it’s winter. What’s the weather like today?
It’s winter, it’s winter. It’s a very snowy day.
It’s autumn, it’s autumn. What’s the weather like today?
It’s autumn, it’s autumn. It’s a very windy day.

2/34

• Przypomnij z uczniami określenia pogody z ramki. Zapytaj, 
patrząc w stronę okna: Is it sunny / snowy / rainy / windy?. 
Chętni uczniowie odpowiadają.

• Poproś uczniów o wysłuchanie nagrania i wskazanie odpo-
wiednich obrazków: Listen and point to the right pictures.

• Włącz nagranie ponownie i zatrzymuj po każdym wersie. 
Poproś uczniów o powtarzanie.

• Wspólnie powiedzcie rymowankę w następujący sposób: 
Ty mówisz wersy z pytaniami, a uczniowie – z odpowiedzia-
mi. Potem zamieńcie się rolami.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zapisz na tablicy: 1. Spring, 2. Summer, 3. Autumn, 4. Winter, 
5. Today, 6. Try again. Rzuć kostką i zapytaj o pogodę zgodnie 
z wyrzuconą liczbą oczek: What’s the weather like today? lub: 
What’s the weather like in spring / summer / autumn / winter?. 
Rozdaj kostki (po jednej dla każdej pary dzieci) i poproś o konty-
nuowanie zabawy – jeden uczeń rzuca i pyta, drugi odpowia-
da. Jeśli wypadnie szóstka – należy rzucić kostką jeszcze raz.

4 Read and say. Then play.
• Przeczytaj zagadkę i poproś chętnego ucznia o podanie od-

powiedzi. Podaj jeszcze kilka zagadek. 
• Poproś chętnego ucznia o wybranie karty z porą roku i uło-

żenie zagadki. Pozostali uczniowie odgadują. Dziecko, które 
odgadło, wybiera kolejną kartę i układa zagadkę. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rozdaj dzieciom kartki z nazwami pór roku (pory roku mogą 
się powtarzać). Poproś uczniów o dopisanie na dole kartki 
jednego zdania lub wyrażenia, które kojarzy się właśnie z tą 
porą roku, złożenie paska kartki z napisem do środka i podanie 
dalej. Każdy uczeń powinien dopisać swoje zdanie/wyrażenie 
na czterech kartach z nazwami czterech pór roku. Zbierz karty 
i odczytaj teksty. Uczniowie oceniają, czy są one trafne czy nie 
(np. mówiąc Yes lub No).

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 88. Poproś o odczytanie wyra-
zów i zwrotów i zakreślenie właściwych zdjęć.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 89. Poproś uczniów o odczyta-
nie zdań i wpisanie znaków ü przy zdaniach prawdziwych 
i û przy zdaniach fałszywych.

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

Autumn is my family’s favourite season and we do a lot of things together.
In September, it’s warm and sunny and we often go for a walk 
in the forest. The trees look beautiful because their leaves are red, 
yellow and brown. We take lots of photos. In this photo, we’re having 
a campfire. We’re cooking sausages. Yummy! 
In October the leaves fall from the trees. The days get shorter 
and it’s often rainy and cloudy. The wild animals get ready for winter. 
In November it gets colder and it often rains or snows. 

September  October  November  autumn  

campfire  sausage  get ready  get shorter  

go for a walk  warm

1 Listen and read.  2/33

2/32

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
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Lesson
What’s the weather like in autumn?2

2 Read and write.  

1 September, October 
and November .

2 The leaves .

3 The days .

4 The wild animals .

5 It .

6 You .

3 Listen, point and chant. Then say.  2/34

4 Read and say. Then play.  

fall from the trees  
get shorter   

can cook sausages on a campfire
  get ready for winter  

gets colder   
are the autumn months

?

I like this season. There are flowers. 
The birds sing. It often rains. 

What season is it?

snowy    
windy    
rainy    
sunny

It’s summer. 
It’s a very 
sunny day.

Unit 6

2. Uczniowie czytają zdania, dobierając do każdego z nich właściwe zakończenie. Następnie zapisują zdania w zeszycie.
3. Uczniowie słuchają recytowanego tekstu, wskazują odpowiednie obrazki i wspólnie recytują tekst. Następnie 

wskazują obrazki, nazywają pory roku i określają pogodę.
4. Uczniowie odczytują zagadkę i odgadują, o jaką porę roku chodzi. Następnie układają podobne zagadki.
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje i zapamiętuje nowe wyrazy,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu,
• czyta z podziałem na role, 
• potra�  przeczytać ze zrozumieniem proste zdania,
• układa zdania z przymiotnikiem w stopniu wyższym wg wzoru.
• wskazuje odpowiednie wyrazy/wyrażenia w trakcie słuchania,
• śpiewa piosenkę o pogodzie.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  grać w Memory.

Słownictwo czynne
January, February, December, mountains, skier, go away, learn, 
higher, lower, March, April, May, June, July, August, September, 
October, November, bigger, smaller, shorter, longer, slower, faster, 
colder, warmer, higher, lower. I like spring. The clouds are in the sky. 
The � owers grow tall. The birds � y high I like summer. It’s nice and 
hot. I swim in the sea. I play a lot. The trees are gold. I jump in the 
leaves. I don’t get cold. I love winter. There’s lots of snow. What’s your 
favourite season? What month is it?

Słownictwo bierne
Point to the right words. What are Bartek and Myra doing? Where 
is Bartek? Where is Myra? Where is Bartek going in January? 
When is Myra going to the Scottish mountains? Are the Scottish 
mountains higher than the Alps? Are the Tatra Mountains higher 
than the Scottish mountains? Can Myra ski? Bartek is going away 
in January. Myra is going away in February . Myra can’t ski. The 
Scottish mountains are lower than the Alps. The Tatra Mountains 
are the highest mountains in Poland. Bartek is a slower skier than 
his parents.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 72, 73), zeszyt ćwiczeń (s. 90, 91, 95), płyta CD, 
karty z nazwami miesięcy w języku angielskim i polskim, karty 
obrazkowe ze słowami z ramki, kostki do gry.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś o przypomnienie poznanych nazw miesięcy. 
• Pokazuj karty wyrazowe z nazwami poznanych miesięcy 

i pytaj: What month is it?, a następnie umieść je na tablicy. 
Poproś chętnego ucznia o wylosowanie karty wyrazowej 
z polską nazwą i dopasowanie do karty z nazwą angielską. 
W podobny sposób postępuj z pozostałymi kartami. Od-
wróć wszystkie karty wyrazowe, wymieszaj, przypomnij za-
sady gry w Memory i wspólnie zagrajcie.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 6, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
January, February, December, mountains, skier,
go away, learn, higher, lower

2/35

• Włącz nagranie i poproś o powtarzanie usłyszanych słów.
• Wymieniaj słowa i zwroty z ramki w dowolnej kolejności 

i poproś o ich wskazywanie: Point to the right words.
• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 

znaczenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym. 

• Wymieniaj kolejno polskie tłumaczenia słów, a uczniowie 
niech podają ich angielskie odpowiedniki z ramki. Pokazuj 
karty obrazkowe ze słowami z ramki, poproś o ich nazwanie.

1 Listen and read.

Unit 6, Lesson 3. 1 Listen and read.
Myra: Hi, Bartek! Are you going away for Christmas?
Bartek:  No, I’m not going away in December. I’m going skiing 

in the Tatra Mountains in January. And you?
Myra:  I’m going to the Scottish mountains in February. 

I can’t ski, but I’d like to learn.
Bartek: Great! Can you swim?
Myra: Yes, I can.
Bartek:  Well, skiing is easier than swimming. Are the Scottish 

mountains high?
Myra:  Yes, they are, but they’re lower than the Alps.

What about the Tatra Mountains?
Bartek:  They’re the highest mountains in Poland. They are 

higher than the Scottish mountains, but they’re 
lower than the Alps.

Myra: Are you a good skier?
Bartek: Yes, I am. I’m fast, but my parents are faster.
Myra: I’m sure you’re not slower than them!

2/36

• Zapytaj: What are Bartek and Myra doing? Where is Bartek? 
Where is Myra?.

• Włącz nagranie, poproś o uważne słuchanie i śledzenie tekstu. 
• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania: Where is 

Bartek going in January? When is Myra going to the Scottish 
mountains? Are the Scottish mountains higher than the Alps? 

January  February  December  mountains  skier

go away  learn  higher  lower

1 Listen and read.  2/36

Hi, Bartek! Are you going away for Christmas?
Myra

I’m going to the Scottish mountains in February. 
I can’t ski, but I’d like to learn.

Myra

Yes, I can.
Myra

Yes, they are, but they’re lower than the Alps. What about 
the Tatra Mountains?

Myra

Are you a good skier?
Myra

I’m sure you’re not slower than them!
Myra

No, I’m not going away in December. I’m going 
skiing in the Tatra Mountains in January. And you?

Bartek

  Great! Can you swim?
Bartek

 Well, skiing is easier than swimming. 
Are the Scottish mountains high?

Bartek

 They’re the highest mountains in Poland. They’re higher than 
the Scottish mountains, but they’re lower than the Alps.

Bartek

  Yes, I am. I’m fast, but my parents are faster.
Bartek

2/35

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą tekst i odczytują go na głos z podziałem na role.
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Lesson 3

Are the Tatra Mountains higher than the Scottish mountains? 
Can Myra ski?.

• Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie z podziałem na 
role. Dziewczynki powtarzają zdania Myry, a chłopcy – Bart-
ka. Poproś chętnego chłopca i chętną dziewczynkę o prze-
czytanie dialogu z podziałem na role. Wybierz kolejną parę 
i poproś o czytanie dialogu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 90. Poproś uczniów o odczy-
tanie dialogu i uzupełnienie właściwymi fragmentami. 
Jeden fragment nie pasuje do żadnej luki. Posłuchajcie 
nagrania i sprawdźcie odpowiedzi.

2 Read, choose and point.
• Powiedz, aby uczniowie przeczytali zdania po cichu i wy-

brali właściwe wyrazy. Następnie poproś chętnych uczniów 
o głośne przeczytanie kolejnych zdań. Pozostali uczniowie 
wskazują właściwe wyrazy. 

• Podaj numer dowolnego zdania i poproś o jego przeczytanie. 
Wymieniaj kolejne numery zdań. 

3 Read and say.
• Poproś chętnego ucznia o przeczytanie zdań w dymkach. 

Na tablicy zapisz numery od 2 do 11, a następnie dopisz do 
nich przymiotniki z ramki, np. 2. bigger, 3. shorter. 

• Rozdaj kostki do gry. Zadaniem ucznia jest rzucić kostkami 
i ułożyć zdanie z przymiotnikiem wg wzoru. Liczba oczek na 
kostce oznacza numer przymiotnika, którego trzeba użyć 

w zdaniu. Jeśli uczeń wyrzucił 12 oczek – wybiera dowolny 
przymiotnik z listy. Uczniowie w parach na zmianę rzucają 
kostkami i układają zdania. 

4 Read and write.
• Przeczytaj wyrazy znajdujące się w ramce, a uczniowie 

niech je wskazują.
• Poproś chętne dzieci o głośne przeczytanie kolejnych zdań. 

Pozostałe dzieci przeciągają palcem właściwe wyrazy do luk 
w zdaniach.

• Uczniowie przepisują do zeszytów wybrane dwa zdania. 
Zachęć do samodzielnego napisania jednego zdania wg 
wzoru.

5 Listen, read and say. Then sing.

Unit 6, Lesson 3. 5 Listen, read and say.
Then sing.
What’s your favourite season? Spring, summer,
autumn or winter? (x2)
I like spring when the clouds are in the sky.
The � owers grow tall and the birds � y high.
I like summer when it’s nice and hot.
I swim in the sea and I play a lot.
What’s your favourite season? Spring, summer,
autumn or winter? (x2)
I love autumn when the trees are gold.
I jump in the leaves and I don’t get cold.
I love winter when there’s lots of snow.
I run and I shout: Hello, winter! Hello!

2/37

• Poproś o przeczytanie wszystkich sformułowań na kolo-
rowych karteczkach w podręczniku. Zapytaj, do jakich pór 
roku się odnoszą.

• Włącz nagranie i poproś, aby w trakcie słuchania piosenki 
dzieci wskazywały odpowiednie karteczki.

• Zapisz tekst piosenki na tablicy. Poproś uczniów o powtó-
rzenie kolejnych wersów piosenki Powiedź, że za chwilę 
znikną trzy wyrazy, dodaj: Close your eyes i poproś uczniów 
o zamknięcie oczu. Wymaż trzy wyrazy, powiedz: Open your 
eyes i poproś o przeczytanie tekstu łącznie z wyrazami, które 
zniknęły. Potem ścieraj kolejne słowa.

• Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę z pamięci. Możesz zapytać 
poszczególne dzieci o ulubioną porę roku. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 91. Poproś o wklejenie właści-
wych ilustracji lub nazw miesięcy.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 91. Poproś o uzupełnienie zdań 
właściwymi nazwami miesięcy.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 3., s. 95 z Zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś o wykreślenie ze zda-
nia błędnych informacji i ponumerowanie pozostałych 
zgodnie z ilustracją.

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

January  February  December  mountains  skier

go away  learn  higher  lower

1 Listen and read.  2/36

Hi, Bartek! Are you going away for Christmas?
Myra

I’m going to the Scottish mountains in February. 
I can’t ski, but I’d like to learn.

Myra

Yes, I can.
Myra

Yes, they are, but they’re lower than the Alps. What about 
the Tatra Mountains?

Myra

Are you a good skier?
Myra

I’m sure you’re not slower than them!
Myra

No, I’m not going away in December. I’m going 
skiing in the Tatra Mountains in January. And you?

Bartek

  Great! Can you swim?
Bartek

 Well, skiing is easier than swimming. 
Are the Scottish mountains high?

Bartek

 They’re the highest mountains in Poland. They’re higher than 
the Scottish mountains, but they’re lower than the Alps.

Bartek

  Yes, I am. I’m fast, but my parents are faster.
Bartek

2/35

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą tekst i odczytują go na głos z podziałem na role.
72
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2 Read, choose and point.  

1 Bartek is going away in  December  / January .

2 Myra is going away in  January  /   February .

3 Myra can  /   can’t  ski.

4 The Scottish mountains are  higher  /   lower  than the Alps.

5 The Alps  /   The Tatra Mountains  are the highest mountains 
in Poland.

6 Bartek is a faster  /   slower  skier than his parents.

3 Read and say.  

A hamster is smaller than a cat.

January is colder than May.

bigger   smaller     
shorter   longer     
slower   faster     

colder  warmer     
higher   lower

My bike is faster 
than Snap’s bike.

4 Read and write.  

1 A zebra is  than a cheetah.

2 A cheetah is  than a zebra.

3 The Scottish mountains are  than the Alps.

4 The Alps are  than the Tatra mountains.

5   Listen, read and say. Then sing.  2/37

lower
higher
slower
faster

trees are gold

lots of snow nice and hot

clouds are in the sky

I like spring.

Unit 6

2. Uczniowie wskazują właściwe słowa w zdaniach i odczytują te zdania.
3. Uczniowie odczytują przymiotniki w ramce i mówią zdania z nimi.
4. Uczniowie uzupełniają zdania i przepisują dwa wybrane do zeszytu. Następnie samodzielnie piszą dodatkowe zdanie. 
5. Uczniowie słuchają piosenki, odczytują wyrażenia i mówią, jakich pór roku dotyczą (zgodnie z tekstem piosenki). 

Następnie mówią, jaką porę roku lubią i śpiewają piosenkę.
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  odpowiedzieć na zadane pytanie,
• potra�  odkodować ukrytą nazwę,
• klasy� kuje miesiące,
• właściwie wskazuje wyrazy na podstawie nagrania,
• poprawnie czyta zdania, uzupełniając je brakującymi wyrazami,
• pyta o ulubioną porę roku i odpowiada na pytanie,
• śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z działu 6 oraz 5.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  zagrać w Bingo,
• potra�  współpracować w parze i w zespole.

Słownictwo czynne
Higher, taller, smaller, longer, shorter, bigger, slower, faster, colder, 
warmer, lower, easier. January, February, December, March, April, 
May, June, July, August, September, October, November. Ania, 
what’s your favourite season? My favourite season is spring / 
summer / autumn / winter. Summer is hotter than spring. Cheetahs 
are faster than lions. Winter in Europe is colder than winter in 
Australia. A � ower is bigger than a seed. February is shorter than 
January. Gira� es are taller than zebras.

Słownictwo bierne
What is after March? What is before June? What are the spring / 
summer / autumn / winter months?  

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 74, 75), zeszyt ćwiczeń (s. 92, 94, 95), płyta CD, 
karty z tabelką, karteczki z kodami, karteczka z zakodowaną 
nazwą miesiąca dla każdego ucznia, kartki z imionami uczniów, 
karteczki do gry Bingo, opcjonalnie kartki z tytułami piosenek 
i rymowanek.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• W różnych miejscach w klasie umieść karteczki z kluczem 

do odczytania kodu (znakiem i literą). Rozdaj uczniom 
karteczki z zakodowanymi nazwami miesięcy. Na tablicy 
umieść karty wyrazowe w języku polskim. Poproś uczniów, 
żeby odkodowali napisy, szukając podpowiedzi w różnych 
miejscach w klasie i właściwie dopasowali nazwy do wy-
razów na tablicy. Wspólnie sprawdźcie, czy odkodowane 
wyrazy są właściwie dopasowane.

• Przypomnijcie wspólnie nazwy miesięcy, a następnie za-
pytaj: What is after March? What is before June?. W podobny 
sposób pytaj o różne miesiące.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

1 Read and write.
• Rozdaj uczniom kartki z tabelą podobną do tej w podręcz-

niku i poproś o wpisanie nazw miesięcy do odpowiednich 
kolumn z porami roku. 

• Narysuj tabelę na tablicy. Zapytaj: What are the spring / 
summer / autumn / winter months?. Uczniowie podają na-
zwy, a Ty umieszczasz karty wyrazowe na tablicy w odpo-
wiednich kolumnach. Możesz przeczytać zdanie w dymku 
i poprosić o sformułowanie podobnych zdań o pozostałych 
porach roku.

2 Listen and point. Then say.

Unit 6, Review. 2 Listen and point. Then say.
One.
Summer is hotter than spring.
Two.
Cheetahs are faster than lions.
Three.
Winter in Europe is colder than winter in Australia.
Four.
A � ower is bigger than a seed.
Five.
February is shorter than January.
Six.
Gira� es are taller than zebras.

2/38

• Powiedz, aby uczniowie posłuchali nagrania, śledzili tekst 
i wskazywali właściwe wyrazy, które uzupełniają zdania.

• Poproś chętne dzieci o odczytanie uzupełnionych zdań. 
Możesz powtórzyć czytanie, zatrzymując się przed braku-
jącym słowem w każdym zdaniu. Zadaniem uczniów jest 
przeczytać brakujące słowo i dokończyć zdanie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 92. Poproś o odczytanie pytań 
i zaznaczenie odpowiedzi. Następnie uczniowie spraw-
dzają swoje odpowiedzi z kluczem i podliczają punkty.

1 Read and write.  

2 Listen and point. Then say.  2/38

1 Summer is  than spring.

2 Cheetahs are  than lions.

3  Winter in Europe is 
than winter in Australia.

4 A flower is  than a seed.

5 February is  than January.

6 Giraffes are  than zebras.

3 Talk  

June   January   December   March   April   May   July   
October   August   November   February   September

a hotter
b colder
c longer

1 a slower
b easier
c faster

2

a warmer
b shorter
c colder

3 a bigger
b lower
c smaller

4

a shorter
b bigger
c longer

5 a taller
b lower
c smaller

6

What’s your favourite season? Why?

winter spring summer autumn

December

December, January 
and February 

are winter months.

I love winter because I like ice skating.

I like spring because the trees are green.

Review 66

1. Uczniowie zapisują na tablicy nazwy miesięcy, przyporządkowując je do odpowiednich pór roku.
2. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą tekst i wskazują słowa, które poprawnie uzupełniają zdania. 

Następnie odczytują zdania, uzupełniając je właściwymi słowami.
3. Uczniowie w parach lub grupach rozmawiają o ulubionych porach roku.
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Review & I can!

3 Talk.
• Poproś uczniów o wylosowanie karteczek z imionami, 

ostatnia karteczka zostaje dla Ciebie. Na karteczkach są tyl-
ko imiona dzieci obecnych na lekcji i nauczyciela (np. pani 
Jola).

• Zadaj pytanie uczniowi, którego karteczkę wylosowałaś/
wylosowałeś: Ania, What’s your favourite season? Why?. 
Uczeń odpowiada i zadaje pytania osobie, której imię ma 
na karteczce. Kontynuujcie zabawę, tak aby wszyscy zadali 
pytanie i udzielili odpowiedzi.

I can

1 Play, read and say.
• Powiedz, że za chwilę zagracie, ale wcześniej poproś o przy-

gotowanie małych karteczek i zakrycie nimi połowy pól ze 
słowami na pierwszej z plansz. 

• Podawaj dowolne słowa z pierwszej planszy, a uczniowie 
zakrywają usłyszane słowa, jeśli nie są zakryte. Uczeń, który 
jako pierwszy zakryje wszystkie pola na pierwszej planszy, 
woła: Bingo!.

• W podobny sposób powtórzcie grę na drugiej planszy.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 95 w sekcji More Fun. Poproś 
o połączenie w pary wyrazów o przeciwstawnych znacze-
niach i ich odczytanie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Wypisz tytuły piosenek i rymowanek z działu 6 na kartkach 
z numerami od 1 do 3 oraz wybrane tytuły z działu 5 na kart-
kach z numerami od 4 do 6 i umieść na tablicy. Rzuć kostką 
i zaśpiewajcie piosenkę z kartki oznaczonej wylosowanym 
numerem.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 92. Poproś o zakreślenie wyra-
zów ukrytych w wężu wyrazowym, a następnie wpisanie 
ich w odpowiednie miejsca i odczytanie zdań.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 92. Poproś o uzupełnienie zdań 
właściwymi wyrazami.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 1., s. 94 z Zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś o narysowanie ulubio-
nej pory roku i uzupełnienie tekstu.

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

1 Read and write.  

2 Listen and point. Then say.  2/38

1 Summer is  than spring.

2 Cheetahs are  than lions.

3  Winter in Europe is 
than winter in Australia.

4 A flower is  than a seed.

5 February is  than January.

6 Giraffes are  than zebras.

3 Talk  

June   January   December   March   April   May   July   
October   August   November   February   September

a hotter
b colder
c longer

1 a slower
b easier
c faster

2

a warmer
b shorter
c colder

3 a bigger
b lower
c smaller

4

a shorter
b bigger
c longer

5 a taller
b lower
c smaller

6

What’s your favourite season? Why?

winter spring summer autumn

December

December, January 
and February 

are winter months.

I love winter because I like ice skating.

I like spring because the trees are green.

Review 66

1. Uczniowie zapisują na tablicy nazwy miesięcy, przyporządkowując je do odpowiednich pór roku.
2. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą tekst i wskazują słowa, które poprawnie uzupełniają zdania. 

Następnie odczytują zdania, uzupełniając je właściwymi słowami.
3. Uczniowie w parach lub grupach rozmawiają o ulubionych porach roku.
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1 Play, read and say.  

December spring June autumn

January March July September

February April August October

winter May summer November

higher taller smaller longer

shorter bigger slower faster

colder warmer lower easier

6 I can

1. Uczniowie przygotowują puste karteczki i zakrywają nimi połowę pól ze słowami na jednej z plansz. 
Następnie słuchają nauczyciela i zakrywają te słowa, które usłyszą. Uczeń, który pierwszy zakryje wszystkie pola 
na danej planszy, woła BINGO!
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Cele językowe
Uczeń:
• odpowiada na pytania o pory roku i potra�  wymienić

odpowiadające im miesiące, 
• rozpoznaje porę roku po nazwie miesiąca, 
• poznaje nazwy nowych przymiotników określających pogodę,
• czyta teksty o porach roku w Australii,
• udziela odpowiedzi na podstawie tekstu, 
• odnajduje potrzebne informacje w przeczytanym tekście,
• odszukuje ukryte wyrazy,
• potra�  opisać porę roku, wykorzystując poznane nazwy mie-

sięcy, typowe aktywności i zmiany zachodzące w przyrodzie.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  pracować w grupie.

Słownictwo czynne
January, February, December, March, April, May, June, July, August, 
September, October, November, spring, summer, autumn, winter. 
The clouds are in the sky. The � owers grow tall. The birds � y high, it’s 
nice and hot. I swim in the sea. I play a lot. The trees are gold. I jump 
in the leaves. I don’t get cold. There’s lots of snow. It’s snowy / windy 
/ sunny / rainy / hot / cold. The leaves fall from the trees. The days 
get shorter. You can cook sausages on a camp� re. The wild animals 
get ready for winter. It gets colder. Animals wake up after the winter. 
There are lots of � owers. The birds sing. I can wear dresses. I can ride 
my skateboard. The spring vegetables are yummy.

Słownictwo bierne
It’s chilly, but it’s warmer than winter in Europe. What are the spring 
/ summer / autumn / winter months? What’s the season? When is 
summer / autumn / winter / spring in Australia? What’s the weather 
like in summer? Where do people spend Christmas in Australia? The 
weather is usually mild and the world looks beautiful. It’s really hot 
and there isn’t any snow! The mornings are sometimes foggy in the 
countryside. Australia is hot in January. It often snows at Christmas 
in Australia. Winter in Australia is colder than in Europe. You can go 
skiing in Australia. Australian gardens bloom in October. 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 76, 77), Zeszyt ćwiczeń (s. 96, 97), kolorowe kartki, 
bibuła, wycinki i zdjęcia z gazet, kredki, mazaki, klej, nożyczki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Zapytaj: What are the spring / summer / autumn / winter 

months?. Uczniowie odpowiadają. Możesz podać jeden do-
wolny miesiąc i zapytać: What’s the season?, a uczniowie na 
podstawie nazwy miesiąca określają porę roku.

• Powiedz uczniom, że nie wszędzie pory roku wyglądają tak 
jak w naszym kraju. Zapytaj, czy dzieci domyślają się, o ja-
kim kontynencie będziecie dziś mówić. Pokaż Australię na 
mapie lub globusie.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Poproś uczniów o nazwanie kolejnych pór roku i wskazanie 
właściwych ilustracji. 

• Przeczytaj głośno teksty obok zdjęć w podręczniku. Prze-
czytaj tekst wspólnie z wybranym uczniem, na zmianę po 
dwa wyrazy. Wyjaśnij znaczenie wszystkich niezrozumia-
łych słów i zwrotów. 

• Zapytaj: When is summer / autumn / winter / spring in Au-
stralia? What’s the weather like in summer? Where do people 
spend Christmas in Australia?.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Przeczytaj wybrane zdania z tekstów i poproś o podanie wła-
ściwej pory roku: The weather is usually mild and the world 
looks beautiful. It’s really hot and there isn’t any snow!. Możesz 
kontynuować zabawę, poproś chętnych uczniów o czytanie 
wybranych fragmentów. Pozostałe dzieci wskazują właściwe 
ilustracje i podają nazwę odpowiedniej pory roku.

1 Read, point and say.
• Powiedz, aby uczniowie po cichu przeczytali zdania i wska-

zali właściwe odpowiedzi.
• Poproś o przygotowanie dwóch rzeczy, jednej w kolorze 

zielonym, drugiej w kolorze czerwonym. Przeczytaj zdanie 
i poproś o właściwe zareagowanie – podniesienie rzeczy 
zielonej, jeśli odpowiedz jest twierdząca lub czerwonej, jeśli 
odpowiedź jest przecząca.

• Utwórz kilka dodatkowych zdań prawdziwych lub fałszy-
wych i kontynuuj zabawę w podobny sposób. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 97. Poproś o napisanie odpo-
wiedzi na pytania. Chętni uczniowie odczytują swoje od-
powiedzi na głos.

2 Look and read.
• Poproś, aby uczniowie odszukali wyrazy na bumerangu i je 

odczytali. 

The seasons in Australia

Summer in Australia is from 
December to February. Lots 
of people spend Christmas 
at the beach. It’s really hot 
and there isn’t any snow! 

Autumn in Australia is in March, April 
and May. The weather is usually mild and 
the world looks beautiful. The mornings 
are sometimes foggy in the countryside. 

s u n s n o w h o t f o g g y c h i l l y
m

i l d
w

a rm
ra

i n

1 Read, point and say.  

1 Australia is hot in January. Yes No
2 It often snows at Christmas in Australia. Yes No
3 Winter in Australia is colder than in Europe. Yes No
4 You can go skiing in Australia.

Winter in Australia is colder than in Europe.

Yes
Winter in Australia is colder than in Europe.Winter in Australia is colder than in Europe.

No
5 Australian gardens bloom in October. Yes No

2 Look and read.  

3 Read and write.  

S3e]a?s4o-n, M_o5n/t/h?s W;8]a/t/h_e]x

The seasons in AustraliaThe seasons in Australia
Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie odczytują zdania i oceniają, czy są one prawdziwe (Yes) czy fałszywe (No). 
2. Uczniowie odnajdują słowa w wężu wyrazowym i je odczytują.
3. Uczniowie przepisują do zeszytu tabelkę i wypełniają ją informacjami dotyczącymi Australii.
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Wonderful world

• Wymieniaj w przypadkowej kolejności polskie odpowiedni-
ki wyrazów na bumerangu, a uczniów poproś o podawanie 
właściwych słów angielskich.

3 Read and write.
• Poproś o narysowanie tabelki wg wzoru w podręczniku i wpi-

sanie do niej informacji na podstawie tekstów o Australii.
• Chętni uczniowie odczytują wpisane informacje.

Class Project
Cztery pory roku
• Przygotuj losy z nazwami pór roku. Podziel klasę na cztery 

grupy i daj każdej z nich do wylosowania nazwę pory roku. 
• Rozdaj uczniom kolorowe arkusze papieru: zielony dla gru-

py, która wylosowała wiosnę, żółty dla grupy, która ma lato, 
brązowy dla grupy, która ma jesień i niebieski dla grupy, 
która wylosowała zimę. Poproś uczniów, żeby przygotowa-
li potrzebne materiały: kolorowe papiery, bibułę, wycinki 
i zdjęcia z gazet, nożyczki, klej, kredki, mazaki. Poproś o wy-
konanie plakatów prezentujących pory roku, a następnie 
napisanie o nich krótkich informacji, zawierających np. opis 
pogody, typowe aktywności czy zmiany w przyrodzie. Mo-
żesz zapisać na tablicy przykładowe zdania. Zachęć uczniów 
do odszukania potrzebnych informacji w podręczniku. 

• Poproś przedstawicieli grup o zaprezentowanie prac i krótkie 
opisanie pór roku. 

• Na koniec uczniowie łączą plakaty w jeden duży plakat i za-
wieszają w go klasie.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 96. Poproś o zapisanie wyrazów 
z ramki w odpowiednich miejscach na skali.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 96. Poproś o połączenie wyra-
zów w wyrażenia, a następnie podpisanie nimi zdjęć.

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

The seasons in Australia

Summer in Australia is from 
December to February. Lots 
of people spend Christmas 
at the beach. It’s really hot 
and there isn’t any snow! 

Autumn in Australia is in March, April 
and May. The weather is usually mild and 
the world looks beautiful. The mornings 
are sometimes foggy in the countryside. 

s u n s n o w h o t f o g g y c h i l l y
m

i l d
w

a rm
ra

i n

1 Read, point and say.  

1 Australia is hot in January. Yes No
2 It often snows at Christmas in Australia. Yes No
3 Winter in Australia is colder than in Europe. Yes No
4 You can go skiing in Australia. Yes No
5 Australian gardens bloom in October. Yes No

2 Look and read.  

3 Read and write.  

S3e]a?s4o-n, M_o5n/t/h?s W;8]a/t/h_e]x

Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie odczytują zdania i oceniają, czy są one prawdziwe (Yes) czy fałszywe (No). 
2. Uczniowie odnajdują słowa w wężu wyrazowym i je odczytują.
3. Uczniowie przepisują do zeszytu tabelkę i wypełniają ją informacjami dotyczącymi Australii.
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Cztery pory roku
Wykonajcie wspólny plakat 

o czterech porach roku. 
Pracujcie w czterech 

grupach. Następnie 
członek każdej z grup 
opowiada po angielsku 
o jednej porze roku. 

June, July and August are winter months 
in Australia. It’s chilly, but it’s warmer 
than winter in Europe. It snows in some 
places and people go skiing. 

In Australia, spring is in September, 
October and November. The trees grow 
green and tall and the gardens bloom.

Wykonajcie wspólny plakat 
o czterech porach roku. 

Pracujcie w czterech 
grupach. Następnie 

członek każdej z grup 
opowiada po angielsku 

Class Project

Unit 6

Uczniowie w czterech grupach przygotowują części plakatu przedstawiające poszczególne pory roku i z pomocą 
nauczyciela piszą o nich krótkie teksty. Następnie przedstawiciele grup prezentują prace i opowiadają o nich. Na koniec 
uczniowie łączą wszystkie prace w jeden duży plakat.

77
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  przewidzieć fabułę � lmu na podstawie przykładowych 

ilustracji,
• właściwie wskazuje i nazywa wybrane obiekty z � lmu,
• odpowiada na pytania dotyczące treści � lmu,
• poprawnie ustala kolejność wydarzeń na podstawie � lmu,
• wpisuje brakujące wyrazy w zdaniach,
• na podstawie � lmu wymienia czynności wykonywane jesienią.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• zna zagrożenia związane z grzybami,
• rozumie, jakie znaczenie dla zdrowia ma przebywanie

na świeżym powietrzu.

Słownictwo czynne
Surprise, poisonous, fresh air, mushrooms, wild mushrooms, 
January, February, December, March, April, May, June, July, August, 
September, October, November, spring, summer, autumn, winter, 
go for walk, go to the forest, pick mushrooms, make camp� re, cook 
food/sausages on the camp� re, write a story, like the fresh air and 
the rain, have got a surprise

Słownictwo bierne
Where are Sam, Becky and Becky’s daddy? What do Becky’s friends 
do in the forest? What is daddy’s favourite season? What does he 
like best in autumn? What does Becky like in winter? What does 
Sam make in autumn? What does he cook on the � re? What has 
daddy got for children? Do you collect wild mushrooms? What does 
Becky / Sam / Becky’s dad do in autumn? What season can you see 
in the photo? What colour are the leaves in autumn? 

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 98, 99, 93), płyta DVD, karteczki, podręcznik.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś uczniów, aby usiedli w kole na krzesłach. Przydziel 

uczniom pory roku: spring, summer, autumn. Upewnij się, że 
każdy pamięta swoją porę roku, powiedz: summer – stand 
up! spring – clap your hands! autumn – put your hands up!. 
Powiedz, że dzieci, które usłyszą „swoją” porę roku, zmie-
niają miejsce, natomiast na hasło: winter wszyscy zmieniają 
miejsca. 

• Możesz kontynuować zabawę w wersji trudniejszej. Poproś 
o pozostanie przy przydzielonych już porach roku, ale za-
miast wymieniać nazwy pór roku, podaj nazwę jednego 
miesiąca, np. June. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Zapytaj: What season can you see in the photo? What colour 
are the leaves in autumn?.

• Wskaż i nazwij ilustracje. Poproś o powtórzenie usłyszanych 
wyrazów i wskazanie ilustracji.

• Zapytaj: Jak myślicie, co takiego się wydarzy? O czym będzie 
� lm?. Chętni uczniowie odpowiadają. 

1 Obejrzyj fi lm i ponumeruj zdjęcia we właściwej kolej-
ności.

Sam: Hi, Becky.
Becky: Hi, Sam. What are you doing today?
Sam: I’m at home. I’m writing a story.

Becky:  Dad and I are going for a walk in the forest. 
Would you like to come with us?

Sam: Oh yes, that sounds great!
Becky:  Let’s meet outside our house in 15 minutes. 

Wear warm clothes!
Sam: OK! See you soon!
Becky:  Daddy, do you think there are mushrooms in 

this forest? I’ve got some friends in Poland, and 
they go to the forest to pick wild mushrooms. 
Look! I’ve got this video from them. That’s their 
mum and dad in the forest.

Becky’s Dad:  I don’t know, Becky. Some mushrooms are 
poisonous, you know.You must be very careful 
if you pick mushrooms.

Becky: I know, Daddy. Don’t worry!
Becky’s Dad: I love autumn. It’s my favourite season.
Becky:  So do I. What do you like best about autumn, 

Daddy?
Becky’s Dad: I like the fresh air and the rain.
Becky: I like the colours of the leaves.
Sam:  I sometimes make camp� res in the autumn 

with my friend, John. It's great!
Becky: Do you cook food on the camp� re?
Sam:  Yes, sometimes we cook sausages. It’s warm 

by the � re. Here’s the photo of John and his 
grandpa by the camp� re. And here are the 
sausages!

Becky:  That looks like fun! Can we make a camp� re, 
Daddy? I want to cook some sausages! I’m hungry!

Becky’s Dad:  Well, maybe next time, Becky. Surprise! I’ve got 
some sandwiches for you. Here you are!

Becky & Sam: Thank you.

98

mushrooms

fresh air

wild mushrooms

poisonous

surprise

DVD
Club
DVD
Club

1. Uczniowie oglądają film i numerują zdjęcia w takiej kolejności, w jakiej dane sceny pojawiają się w filmie.
2. Uczniowie ponownie oglądają film i uzupełniają zdania odpowiednimi wyrazami z ramki, a następnie odczytują 

zdania.
3. Uczeń opowiada o tym, co robią jesienią bohaterowie filmu.

99

1   Obejrzyj film i ponumeruj zdjęcia we właściwej 
kolejności.  

2   Obejrzyj film i uzupełnij zdania wyrazami 
z ramki. Odczytaj te zdania.  

air  campfire  home  mushrooms  surprise

1 Sam is writing a story at  .

2 Becky’s Polish friends pick  in the forest.

3 Becky’s dad likes the fresh  and the rain.

4 Sam sometimes cooks food on a  .

5 Becky’s dad has got a  for the children.

3   Powiedz, co Sam, Becky i jej tata robią jesienią. 



Unit 6  My favourite season

88 89

DVD Club

• Włącz � lm, poproś o jego uważne obejrzenie. Zapytaj: Whe-
re are Sam, Becky and Becky’s daddy? What do Becky’s friends 
do in the forest? What is daddy’s favourite season? What does 
he like best in autumn? What does Becky like in winter? What 
does Sam make in autumn? What does he cook on the � re? 
What has daddy got for the children?.

• Powiedz, aby uczniowie ponumerowali zdjęcia w kolejno-
ści, w której przedstawione na nich sceny pojawiły się w � l-
mie. Sprawdźcie poprawność wpisanych liczb.

• Zapytaj uczniów, czy zbierają grzyby w lesie: Do you collect 
wild mushrooms?. Zwróć uwagę na to, że niektóre grzyby są 
śmiertelnie trujące. Podkreśl, że grzyby można zbierać tylko 
z osobą dorosłą, która potra�  odróżnić jadalne od trujących.

2 Obejrzyj fi lm i uzupełnij zdania odpowiednimi wyra-
zami z ramki. Odczytaj te zdania.

• Poproś uczniów o uzupełnienie zdań wyrazami z ramki.
• Włącz � lm ponownie i powiedz, aby uczniowie sprawdzili 

uzupełnione zdania i właściwie poprawili wyrazy. 
• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie uzupełnionych 

zdań. Pozostali uczniowie sprawdzają.
• Porozmawiaj z uczniami o znaczeniu przebywania na świe-

żym powietrzu, nawet wtedy, gdy jest chłodno. Chętne 
dzieci mogą opowiedzieć o swoich ulubionych jesiennych 
zajęciach. Zwróćcie uwagę na konieczność noszenia odzie-
ży chroniącej przed zimnem i deszczem.

3 Powiedz, co Sam, Becky i jej tata robią jesienią.
• Rozdaj uczniom karteczki, włącz � lm ponownie i poproś 

o podnoszenie karteczek za każdym razem, kiedy usłyszą 
nazwę czynności.

• Poproś o wymienienie wszystkich czynności, które wykonu-
ją Sam, Becky i ich tata. Możesz zapisać na tablicy w trzech 
kolumnach, a następnie zapytaj w przypadkowej kolej-
ności: What does Becky / Sam / Becky’s dad do in autumn?. 
Uczniowie odpowiadają.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 99. Poproś o uzupełnienie 
tekstu właściwymi wyrazami z ramki.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś uczniów o odszukanie właściwych odpowiedzi na 
pytania dotyczące rozdziału 6. Można podzielić uczniów na 
drużyny i zagrać na punkty.
Przykładowe pytania:
 1.  What’s the weather like in winter months in Australia? 

(chilly and snowy)
 2.  Who said ‘Oh, I like sun� owers’ in the story on page 68?

(Honey)
 3. How many seasons are in a year? (4)
 4. Where is Myra going in February? (the Scottish mountains)
 5. How many pictures are there in activity 3 on page 71? (4)
 6.  When is spring in Australia? (September, October,

November)
 7.  What’s the weather like in September in the text on page 

70? (warm and sunny)
 8.  Who wants to eat the sun� ower seeds in the story on 

page 68? (Chatty)
 9.  Read sentence 3 in activity 2 on page 71. (The days are 

shorter.)
10.  What is on the blackboard in picture 1 on page 68?

(sun� ower)
11. Say 3 new letters of the alphabet. (U, V, W)
12. Where’s the snowman on page 76? (on the beach)
13.  What is Kate doing in picture 2 on page 68? (drawing 

sun� ower seeds)
14. How many children are there on page 72? (2)
15.  What are the autumn months in Australia? (March, April, 

May)
16.  When is summer in Australia? (in December, January,

February)
17. How many months are in a year? (12)
18.  Read sentence 5 in activity 2 on page 74. (February

is shorter than January)
19. What game is on page 75? (Bingo)
20.  Who gets ready for winter in the text on page 70

(wild animals)

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, Active Dictionary 6, s. 93. Poproś o pod-
pisanie ilustracji wyrazami z ramki oraz przetłumaczenie 
wyrazów i zwrotów.

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

fresh air

wild mushrooms

poisonous

surprise

DVD
Club
DVD
Club

1. Uczniowie oglądają film i numerują zdjęcia w takiej kolejności, w jakiej dane sceny pojawiają się w filmie.
2. Uczniowie ponownie oglądają film i uzupełniają zdania odpowiednimi wyrazami z ramki, a następnie odczytują 

zdania.
3. Uczeń opowiada o tym, co robią jesienią bohaterowie filmu.
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1   Obejrzyj film i ponumeruj zdjęcia we właściwej 
kolejności.  

2   Obejrzyj film i uzupełnij zdania wyrazami 
z ramki. Odczytaj te zdania.  

air  campfire  home  mushrooms  surprise

1 Sam is writing a story at  .

2 Becky’s Polish friends pick  in the forest.

3 Becky’s dad likes the fresh  and the rain.

4 Sam sometimes cooks food on a  .

5 Becky’s dad has got a  for the children.

3   Powiedz, co Sam, Becky i jej tata robią jesienią. 
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Cele językowe
Uczeń:
• nazywa pory roku i pogodę,
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji i wysłuchanego 

tekstu,
• potra�  przeczytać krótkie zdania i wyrażenia,
• potra�  dokończyć zdanie, wpisując odpowiednie informacje, 
• śpiewa piosenkę o literach alfabetu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  zagrać w Noughts and Crosses.

Słownictwo czynne
Sunny, rainy, cold, winter, windy, spring, snowy, warm, autumn, 
hot, summer, cloudy, mild, foggy, wet, chilly, I would like to go to 
the mountains / forest / seaside / park / city / Egypt / Australia. I like 
gardening / playing football / swimming / climbing / walking. I’m 
going to ride a bike / play tennis / pick mushrooms / run / go to the 
cinema / take pictures. Litery alfabetu od A do Z.

Słownictwo bierne
Look! I’ve got some cards on the blackboard. Let’s guess. What’s 
letter Q? What’s letter W? What can you see in the photo? What‘s 
the weather like? How many children can you see? Are they in the 
mountains? Where are they? What does the boy like? Where is he 
going in the summer? What’s the weather like in London? What 
does the girl like? Is she going to London? Where is she going? There 
is one more boy, what does he like? The girl says ‘I must take a photo’. 
I like walking. I go to school. I like climbing. Let’s go to the cinema. 
Let’s get on the bus. I am in the forest. I like shopping. What letters 
do you know? What letters are the new ones? Let’s sing the song 
together. I spy with my little eye something beginning with … 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 78, 79), zeszyt ćwiczeń (s. 100, 101), płyta CD, karty 
wyrazowe z nazwami pór roku i zjawisk pogodowych, taśma ma-
larska lub sznurek/skakanka, karty z napisami: In the mountains
i In the city, po trzy paski papieru z rozpoczętymi zdaniami dla 
każdej grupy, mazaki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Umieść na tablicy karty obrazkowe z porami roku i zjawi-

skami pogodowymi. Powiedz: Look! I’ve got some cards on 
the blackboard. Let’s guess. Chętni uczniowie podchodzą do 
tablicy, odkrywają karty i podają nazwy pór roku i określe-
nia pogody.

• Ułóż karty w kwadracie 4 na 4, tworząc pole do gry w kół-
ko i krzyżyk. Podziel uczniów na dwie drużyny i zagrajcie
w Noughts and Crosses. Chętny uczeń z grupy podaje wy-
braną porę roku lub pogodę, a Ty na tablicy wpisujesz kółko 
lub krzyżyk w miejscu odpowiedniej karty. Kontynuujcie 
zabawę aż do podania wszystkich nazw. 

1 Listen and say.

Unit 7, Opener. 1 Listen and say.
Boy:  I like travelling. In the summer I’m going to

London with my parents. How about you?
Girl:  I like travelling too. I would like to go to London,

but it’s cold and rainy there. I’m going to the mountains. 
I like hiking with my friends.

Boy:  London is a city and I don’t like cities. I like water.
I like swimming when it is hot and sunny, and I like 
boats when it’s windy.

3/2

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i otwórz podręcznik. 
Zapytaj dzieci: What can you see in the photo? What‘s the 
weather like? How many children can you see? Are they in the 
mountains? Where are they?

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie, słuchając, jedno-
cześnie śledzili tekst w ramkach. Zapytaj: What does the 
boy like? Where is he going in the summer? What’s the we-
ather like in London? What does the girl like? Is she going to 
London? Where is she going?. Dodaj: There is one more boy, 
what does he like?. Następnie powiedz: The girl says ‘We must 
take a photo’, dopytaj, czy w nagraniu jest mowa o robieniu 
zdjęć. Jeśli są wątpliwości, odtwórz nagranie ponownie.

• Czytaj kolejne zdania tekstu i poproś uczniów o powtarzanie.
• Poproś o wspólne przeczytanie: tekst z ramki pierwszej 

i trzeciej czytają dziewczynki, a tekst z drugiej ramki – 
chłopcy. Potem dziewczynki i chłopcy zamieniają się rolami.

2 Play.
• W wolnym miejscu przyklej na podłodze taśmę malarską 

lub połóż sznurek (skakankę). Po jednej stronie umieść na-
pis: In the mountains, a po drugiej: In the city. 

• Mów zdania związane z aktywnościami wykonywanymi 
w mieście lub w górach. Zadaniem uczniów jest właściwie 
zareagować: przeskoczyć na właściwą stronę. Przykłado-
we zdania: I like walking. I go to school. I like climbing. Let’s 
go to the cinema. Let’s get on the bus. I am in the forest. I like
shopping. Jeśli nie masz wystarczającej przestrzeni w klasie, 
możesz zmody� kować zabawę, np. uczniowie klasną w dło-

I love travelling 
with my parents.

We must take a photo. 

7
Unit Let’s travel
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Opener

nie, kiedy usłyszą zdania o aktywnościach miejskich, lub 
wstaną, kiedy mówisz o aktywnościach typowych dla gór. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 100. Powiedz, aby uczniowie 
przykleili naklejki w odpowiednich zbiorach oraz w części 
wspólnej. 

3 Write and say.
• Podziel uczniów na cztero- lub pięcioosobowe grupy i roz-

daj każdej z nich mazaki oraz po trzy paski papieru z zapisa-
nymi początkami zdań: I would like to go … I like … I’m going 
to … Zadaniem uczniów jest dopisanie zakończenia na 
każdym z trzech pasków. Przypomnij, że zanim każdy uczeń 
zacznie pisać własne zakończenie, musi dopisać wyraz and. 
Początki zdań możesz napisać kolorem czerwonym lub 
zielonym.

• Poproś uczniów, aby ustawili się w kolejności, w jakiej wpi-
sywali zakończenia do zdania I would like to go … Rozpocznij 
zdanie, a kolejni uczniowie niech odczytują swoje zakoń-
czenia. Podobnie odczytajcie zdania pozostałych grup. Na-
stępnie wybierz kolejne zdanie i odczytajcie je w podobny 
sposób. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 101. Rozdaj uczniom kostki do 
gry i poproś o zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. 
Uczniowie zapisują zdania w zeszytach. Możesz zapisać 
przykładowe zdania na tablicy.

4 Listen and sing.

Unit 7, Opener. 4 Listen and sing.
A and B and C and D,
I like you and you like me.
D and C and B and A,
Come with me. Let’s play.

E and F and G and H,
Look at this page! H!
H and G and F and E,
Now, look at me! E!

I and J and K and L,
Stand up and ring the bell.
L and K and J and I,
Jump three times and say ‘goodbye’. GOODBYE!

M and N and O and P,
Turn around and count to three. ONE, TWO, THREE!
P and O and N and M,
Clap your hands and say ‘jam’. JAM!

Q and R and S and T,
Stamp your feet and look at me.
T and S and R and Q,
Let’s play: me and you.

U and V and W,
Do you like the colour blue?
W and V and U,
I like blue, and you?

X and Y and last is Z,
I prefer the colour red.
Z and Y and also X,
Which letter is next?
(x2)

3/3

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie piosenki: 
Listen to the alphabet song. Zapytaj, jakie litery pojawiły się 
w piosence: What letters do you know? What letters are the 
new ones?.

• Zapisz na tablicy wcześniej poznane litery alfabetu i do-
daj trzy ostatnie. Przypomnij z uczniami sześć pierwszych 
zwrotek piosenki, wskazując odpowiednie litery. Poproś 
o powtórzenie ostatniej zwrotki, wskazując przy tym odpo-
wiednie litery.

• Poproś o otworzenie podręcznika na s. 113, gdzie znajduje 
się tekst piosenki. Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę: Let’s sing 
the song together. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Powiedz, że pobawicie się w detektywów. Nauczyciel zaczy-
na, mówiąc: I spy with my little eye something beginning with …
i dodaje wybraną literę. Chętni uczniowie podają nazwy 
zaczynające się na daną literę.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 100. Powiedź, aby uczniowie 
uzupełnili samogłoskami podpisy pod zdjęciami.

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

I love travelling 
with my parents.

We must take a photo. 
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4 Listen and sing.  3/3

1 Listen and say.  3/2

2 Play. 

3 Write and say.  

Nauczysz się:
• słów i zwrotów związanych 

z podróżą,
• mówić, co trzeba wziąć 

w podróż,
• określać pełną godzinę i jej 

połowę.

I want to go to the 
mountains, too.

Alphabet 
corner
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• odczytuje wskazania zegara, 
• rozumie treść wysłuchanej historyjki,
• potra�  odpowiedzieć na pytania dotyczące treści opowiadania,
• czyta fragmenty historyjki z podziałem na role,
• właściwie wskazuje ilustracje i wyrażenia,
• poprawia błędy w czytanych zdaniach, 
• potra�  zapytać i udzielić odpowiedzi.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  pracować w parze i zespole.

Słownictwo czynne
Airport, beach, suitcase, be late, go by bus, take a taxi, to the 
seaside, mountains, school, restaurant, forest, plane, train, car, bike. 
What time is it? It’s … o’clock. It’s half past … Can you remember? 
It’s eleven o’clock. It’s half past eleven. What time is on clock 2? Am 
I going to the …? Am I going by …? We’re going to the seaside/
mountains today. We’re going to the forest/beach. I can’t wait! 
We’re going by train/plane. I don’t want to � y on a plane. Get your 
suitcase/school bags and let’s go! Let’s take a bus/taxi to the airport! 

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. Listen to the story and point 
to the right pictures. Where are Chatty, Honey, Snap, Kate and Fred 
going? Are they going by bus? Are they going by plane? What time 
is it? Does Chatty like planes? What does Chatty like? 

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 80, 81), zeszyt ćwiczeń (s. 102, 103), płyta CD, 
zegar, karty obrazkowe do wyrazów z ramki, kartki z nazwami 
miejsc i środków transportu, taśma klejąca, opcjonalnie kartki, 
dwie kredki dla każdego dziecka.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Przypomnijcie liczebniki 1–12. Wskazuj liczby za zegarze 

i pytaj What number is it?.
• Ustaw zegar na pełnej godzinie i powiedz np. It’s one o’clock. 

Zmień godzinę na zegarze i zapytaj What time is it?. Zadawaj 
kolejne pytania, przestawiając zegar. 

• Ustaw wskazówki zegara na połówce godziny i powiedz: 
It’s half past … Zadawaj pytania, zmieniając wskazania na 
zegarze. Możesz pytać naprzemiennie o pełne godziny i po-
łówki godzin.

• Zapytaj, po co potrzebny jest nam zegar, po co odmierzamy 
czas. 

• Powiedz, Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 7, Lesson 1. Dictionary. Listen and repeat.
airport, beach, suitcase, be late, go by bus, take a taxi,
to the seaside, Can you remember? It’s eleven o’clock.
It’s half past eleven. What time is it?

3/4

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 
znaczenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym. Pokaż i nazwij karty obrazkowe.

• Wymieniaj kolejno słowa z ramki, prosząc uczniów o po-
dawanie ich polskich odpowiedników. Powtórz ćwiczenie, 
tym razem wymieniając w przypadkowej kolejności raz 
słowa w języku angielskim, raz w polskim. 

1 Listen and say.

Unit 7, Lesson 1. 1 Listen and say.
1
Fred:  We’re going away today. Can you remember

where we’re going?
Snap: Are we going to the mountains?
Fred: No, we aren’t. Honey, can you remember?
Honey: Of course. We’re going to the seaside!
Fred: Yes, we’re going to the beach! I can’t wait.
Kate: Is your suitcase ready?
Chatty: Yes, it is.
Kate: What time is it?
Fred: It’s eleven o’clock. We haven’t got much time.

2
Snap: Are we going by bus?
Fred: No, we aren’t.
Snap: Are we going by train?
Kate: No, we aren’t.
Snap: Are we � ying in a plane?
Kate & Fred: Yes, we are!
Snap: Hurray!
Chatty: I don’t want to � y in a plane!

3/5

Story 
corner

airport  beach  suitcase  be late  go by bus

take a taxi  to the seaside  Can you remember?

It’s eleven o’clock.   It’s half past eleven.  What time is it?

3/4

1 Listen and say. 3/5

1 2

4

What time is it?

It’s half past eleven.

Where is Chatty?

Is your suitcase ready? I don’t want to fly in a plane!

Are we going by bus?

I don’t like planes, 
but I love flying!

Let’s take a taxi to the 
airport. We can’t be late.

We’re going 
to the seaside.

Can you 
remember?

3

1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słówka. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.80

Lesson

1 Where is Chatty?
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Lesson 1

3
Kate: What time is it?
Snap: It’s half past eleven.
Kate: Have you got all your things?
Chatty, Honey, Snap:  Yes, we have.
Kate: Get your suitcases and let’s go!
Fred: Let’s take a taxi to the airport. We can’t be late.

4
Honey: Look down there. It’s beautiful!
Snap: Fantastic!
Honey: Where’s Chatty?
Snap: There she is!
Chatty: I don’t like planes, but I love � ying!

• Włącz nagranie i powiedz, aby uczniowie w trakcie słucha-
nia wskazywali odpowiednie obrazki: Listen to the story and 
point to the right pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. Zapytaj: 
Where are Chatty, Honey, Snap, Kate and Fred going? Are they 
going by bus? Are they going by plane? What time is it? Does 
Chatty like planes? What does Chatty like?.

• Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie, każde zdanie 
w innym nastroju: jedno radośnie, kolejne ze złością, ze znu-
żeniem, ze zdziwieniem, ze smutkiem, z przerażeniem itd. 
Podziel klasę na pięć grup i poproś o przeczytanie historyjki 
z podziałem na role. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 102. Poproś o zaznaczenie wła-
ściwych odpowiedzi na pytania na podstawie nagrania.

2 Read and fi nd the mistake. Then say.
• Przeczytaj pierwsze zdanie i poproś chętne dziecko o po-

prawienie błędnej odpowiedzi. Poproś uczniów o poprawne 
przeczytanie kolejnych zdań.

• Powiedz dowolnie wybrany błędny wyraz, np. train, a chęt-
ni uczniowie czytają zdanie z właściwym wyrazem: We’re
going by plane. Podobnie postępuj z kolejnymi wyrazami. 

3 Read and point. Then talk and write.
• Przeczytaj określenia czasu z ramki, a uczniów poproś o ich 

wskazywanie. 
• Ponownie czytaj wyrażenia w dowolnej kolejności, a uczniów 

poproś o przeciąganie palcem wyrażeń do właściwych ze-
garów.

• Zapytaj o czas na zegarach, np.: What time is on clock 2?. 
Uczniowie odpowiadają. Poproś uczniów o kontynuowanie 
zabawy w parach – jeden uczeń pyta, drugi odpowiada, 
potem dzieci zamieniają się rolami. 

• Poproś każde z dzieci o zapisanie wybranego zdania w ze-
szycie. Uczniowie wymieniają się zeszytami i wpisują przy 
zdaniach właściwe numery zegarów. W podobny sposób 
zapisują kolejne zdania i numery zegarów.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś o przygotowanie dwóch kredek: jednej krótkiej, 
drugiej długiej. Rozdaj uczniom kartki i poproś o narysowanie 
na każdej koła, a następnie zaznaczenie środka oraz czterech 
punktów oznaczających godziny: 3, 6, 9 i 12. Możesz też 
poprosić o zaznaczenie punktów oznaczających pozostałe 
godziny. Ty podajesz czas, a uczniowie układają kredki na kole 
jak wskazówki na zegarze.

4 Write and play.
• Poproś uczniów o przeczytanie zdań z dymków, pytania 

czytają dziewczynki, a odpowiedzi – chłopcy. Poproś chęt-
nego ucznia o wyjście na środek klasy, na plecach przyczep 
mu kartkę z informacjami o miejscu i środku lokomocji, np. 
school – bike. Uczeń zadaje pytania, żeby dowiedzieć się, 
dokąd i czym podróżuje: Am I going to the …? Am I going 
by …?. Pozostali uczniowie odpowiadają Yes lub No. 

• Zaproś na środek kolejną chętną osobę.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 102. Poproś o ułożenie zdań 
z rozsypanki wyrazowej i ich zapisanie.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 103. Poproś o uzupełnienie zdań 
przy zegarach.

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

Story 
corner

airport  beach  suitcase  be late  go by bus

take a taxi  to the seaside  Can you remember?

It’s eleven o’clock.   It’s half past eleven.  What time is it?

3/4

1 Listen and say. 3/5

1 2

4

What time is it?

It’s half past eleven.

Where is Chatty?

Is your suitcase ready? I don’t want to fly in a plane!

Are we going by bus?

I don’t like planes, 
but I love flying!

Let’s take a taxi to the 
airport. We can’t be late.

We’re going 
to the seaside.

Can you 
remember?

3

1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słówka. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.80

Lesson

1 Where is Chatty?

2 Read and find the mistake. Then say.  

We’re going to the mountains  today.

We’re going to the  forest . I can’t wait!

We’re going by  train .

Get your  school bags  and let’s go!

Let’s take  a bus  to the airport!

I  want to  fly on a plane.

3 Read and point. Then talk and write.  

4 Write and play.  

mountains   seaside   beach   airport   
school   restaurant   forest

plane   bus   train   
taxi   car   bike

It’s two o’clock.

Am I going to the mountains?

one o’clock   half past nine   half past eight   seven o’clock

Am I going by plane? Yes, you are.

1 2 3 4

Am I going to the mountains?

MOUNTAINS

TRAIN

No, you aren’t. Try again!

Unit 7

2. Uczniowie odczytują zdania z historyjki, zastępując błędne słowa właściwymi.
3. Uczniowie odczytują określenia czasu i wskazują właściwe zegary. Następnie w parach pytają o czas i udzielają 

odpowiedzi, a potem zapisują dwa wybrane zdania w zeszytach.
4. Uczniowie zapisują na kartkach nazwy miejsc i środków transportu i bawią się w ich odgadywanie.

81
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Cele językowe
Uczeń:
• odszukuje godzinę w tabeli i właściwie podaje czas,
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• czyta tekst ze zrozumieniem,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu i ilustracji,
• dopasowuje pytania do odpowiedzi, 
• odczytuje zdania, wykorzystując kod,
• potra�  dopasować wyrazy do ilustracji,
• śpiewa piosenkę o podróżowaniu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• potra�  wykorzystać logiczne myślenie.

Słownictwo czynne
Mountains, beach, seaside, airport, forest, plane, train, taxi, car, 
bus, camel, country, desert, holiday, night, pyramid, river, signs, sail 
on a boat, ancient, strange. It’s … o’clock, It’s half past … Egypt is 
a great /an interesting country. You can go to the seaside. You can 
ride on a camel. You can visit the pyramids. You can sail on the river 
Nile. Let’s visit Egypt. There are lots of pyramids. The pyramids are 
ancient. The river is long. 

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words/pictures. Close your eyes! Open 
your eyes! What’s missing? What can you see in the picture? What 
county is it? How many people can you see? What animals are 
there? What’s the weather like? Where’s Egypt? What’s the weather 
at night? What’s the weather in the day? What’s the Nile? What can 
you do on the Nile? Where are the strange signs? Where is Egypt? 
What is the name of the river in Egypt? Is the Nile long? What can 
you do on the river Nile? Are the pyramids ancient? What can you 
see on the walls of the pyramids?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 82, 83), zeszyt ćwiczeń (s. 104, 105), płyta CD, zegar.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Przypomnij z uczniami określenia czasu. Ustaw na zegarze 

godzinę pełną lub połówkę i zapytaj: What time is it?.
• Narysuj tabelę na tablicy i podaj miejsce i środek lokomocji, 

np.: train – forest. Chętni uczniowie podają czas. Kontynuuj 
zabawę, wybierając różne pojazdy i miejsca.

Wzór tabeli:

train plane taxi bus car

mountain 12.00 9.30 11.00 4.30 6.30

seaside 7.30 3.00 1.30 8.00 4.00

forest 3.30 2.00 12.30 8.30 10.30

beach 2.30 5.00 10.00 4.30 11.30

airport 6.30 1.00 3.00 7.00 6.00

• Zapytaj, czy uczniowie domyślają się, o czym będzie dzi-
siejsza lekcja. Wysłuchaj odpowiedzi uczniów. Powiedz, że 
wybierzecie się w podróż, ale nie w czasie, a w przestrzeni.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 7, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
camel, country, desert, holiday, night, pyramid,
river, signs, sail on a boat, ancient, strange

3/6

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 
znaczenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym. 

• Zapisz wyrazy i zwroty na tablicy. Wspólnie je przeczytajcie, 
a następnie powiedz: Close your eyes! i wymaż z tablicy do-
wolny wyraz lub zwrot. Powiedz: Open your eyes! i zapytaj: 
What’s missing?. Dzieci odpowiadają. Kontynuuj zabawę aż 
do wymazania wszystkich wyrazów i zwrotów. 

1 Listen and read.

Unit 7, Lesson 2. 1 Listen and read.
Where do you like going on holiday? Do you like going
to the seaside and playing on the beach? A lot of people
like going on holiday to Egypt. Egypt is a country in Africa.
There’s a big desert in Egypt, the Sahara. It is hot in the day 
and cold at night. You can ride a camel in the desert. Egypt
has got a very long river, the Nile. You can sail on a boat on
the Nile. 
There are lots of beaches and some ancient pyramids.
You can see lots of strange signs on the walls.

3/7

Where do you like going on holiday? 
Do you like going to the seaside and 
playing on the beach? A lot of people 
like going on holiday to Egypt. Egypt 
is a country in Africa.
There’s a big desert in Egypt, 
the Sahara. It is hot in the day and 
cold at night. You can ride a camel in 
the desert. Egypt has got a very long 
river, the Nile. You can sail on a boat 
on the Nile. 
There are lots of beaches and some 
ancient pyramids. You can see lots 
of strange signs on the walls.

camel  country  desert  holiday  night  pyramid

river  signs  sail on a boat  ancient  strange

3/6

1 Listen and read. 3/7

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

• Zapytaj: What can you see in the picture? What county is it? 
How many people can you see? What animals are there? 
What’s the weather like?.

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie tekstu i śle-
dzenie go w podręczniku.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania. Zadaj py-
tania: Where’s Egypt? What’s the weather at night? What’s the 
weather in the day? What’s the Nile? What can you do on the 
Nile? Where are the strange signs?.

• Powiedz, że przeczytasz tekst, którego uczniowie przed 
chwilą wysłuchali. Kiedy zrobisz pauzę, zadaniem uczniów 
będzie powtórzyć ostatni przeczytany przez Ciebie wyraz. 
Przy kolejnym powtórzeniu uczniowie czytają dwa ostatnie 
wyrazy.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 104. Poproś uczniów o uzupeł-
nienie zdań brakującymi wyrazami i zwrotami z ramki. 
Wysłuchajcie nagrania i sprawdźcie odpowiedzi.

2 Read and say.
• Przeczytaj pierwsze pytanie: Where is Egypt? i poproś chętne 

dziecko o odpowiedź. Następnie odczytaj kolejne pytania 
i proś o odpowiedź. 

• Podaj uczniom odpowiedź i poproś o znalezienie i odczy-
tanie odpowiedniego pytania. Potem podawaj kolejne 
odpowiedzi.

3 Look, read and write.
• Czytaj kolejne wyrazy pod piktogramami, a uczniowie niech 

wskazują odpowiednie ilustracje: Listen and point to the right 
pictures.

• Poproś o odczytanie kolejnych zdań z wykorzystaniem 
kodu obrazkowego i zapisanie ich w zeszytach.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 5., s. 105. Chętny uczeń odszyfrowu-
je pytanie i na nie odpowiada. Poproś, aby każde z dzieci 
zapisało własne zdanie za pomocą znaków z ćwiczenia. 
Następnie uczniowie wymieniają się zeszytami i odszyfro-
wują zdania kolegów/koleżanek.

4 Read and point. Then listen and sing.

Unit 7, Lesson 2. 4 Read and point.
Then listen and sing.
Let’s visit Egypt, let’s visit Egypt, it’s an interesting country. (x2)
You can sail on the river Nile. (x2)

Egypt is a great country.
You can go to the seaside. (x2)
Egypt is a great country.

Let’s visit Egypt, let’s visit Egypt, it’s an interesting country. (x2)
You can ride on a camel. (x2)

Egypt is a great country.
You can visit the pyramids. (x2)
Egypt is a great country.

Let’s visit Egypt, let’s visit Egypt, it’s an interesting country. (x2)

3/8

• Przeczytaj zwroty w dowolnej kolejności i poproś o właści-
we ich wskazanie w ramce. Następnie Ty podajesz kluczowy 
wyraz, np. river, camel, a uczniowie przeciągają palcem wła-
ściwe wyrażenie do odpowiedniego zdjęcia. 

• Poproś uczniów o wysłuchanie nagrania i zapamiętanie ak-
tywności, które można robić podczas wyjazdu do Egiptu. 
Zapytaj: What can you do in Egypt?.

• Włącz nagranie ponownie i zatrzymuj po każdym wersie. 
Poproś uczniów o powtarzanie.

• Podziel uczniów na dwie drużyny i powiedźcie słowa pio-
senki w z podziałem na role: Ty mówisz wersy zaczynające 
się od You can …, pierwsza drużyna wersy Let’s visit Egypt, 
a druga – Egypt is … Powtórzcie, zamieniając się rolami. 
Następnie wspólnie zaśpiewajcie piosenkę. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 105. Poproś o połączenie 
zdań linią w takiej kolejności jak w piosence. Następnie 
uczniowie uzupełniają zdania, numerują je, a potem
numerują odpowiadające im zdjęcia.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 104. Poproś o dopasowanie do 
siebie części wyrazów, a następnie podpisanie tymi wyra-
zami zdjęć.

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

Where do you like going on holiday? 
Do you like going to the seaside and 
playing on the beach? A lot of people 
like going on holiday to Egypt. Egypt 
is a country in Africa.
There’s a big desert in Egypt, 
the Sahara. It is hot in the day and 
cold at night. You can ride a camel in 
the desert. Egypt has got a very long 
river, the Nile. You can sail on a boat 
on the Nile. 
There are lots of beaches and some 
ancient pyramids. You can see lots 
of strange signs on the walls.

camel  country  desert  holiday  night  pyramid

river  signs  sail on a boat  ancient  strange

3/6

1 Listen and read. 3/7

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
82

Lesson

2 Let’s go to Egypt!

2 Read and say.  

1 Where is Egypt?

2 What is the name of the river in Egypt?

3 Is the Nile long?

4 What can you do on the river Nile?

5 Are the pyramids ancient?

6 What can you see on the walls of the pyramids?

3 Look, read and write.  

camels pyramids are river lots of there

the ancient is long

1

2

3

4 Read and point. Then listen and sing.  3/8

sail on the river   go to the seaside  
ride on a camel    visit the ancient pyramids

Egypt is a country in ...

Unit 7

2. Uczniowie odczytują pytania i na nie odpowiadają.
3. Uczniowie zapoznają się ze znakami, odczytują zaszyfrowane zdania i zapisują je w zeszytach.
4. Uczniowie odczytują zwroty w ramce i wskazują właściwe zdjęcia. Następnie słuchają piosenki i wspólnie ją śpiewają.
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje i zapamiętuje nowe wyrazy,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie

ilustracji i tekstu,
• czyta z podziałem na role, 
• układa zdania z rozsypanki wyrazowej,
• pyta i odpowiada o rzeczy wg wzoru,
• recytuje rymowankę o podróżowaniu,
• prowadzi dialog z kolegą/koleżanką.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• naśladuje ruchem i gestem usłyszane czynności,
• pracuje w parach.

Słownictwo czynne
Backpack, map, money, passport, snacks, swimsuit, ticket, hurry, 
leave, must, a bottle of water, book, phone, hat. You can sail on the 
river Nile. You can ride on a camel. You can visit pyramids. You can 
go to the seaside. Let’s go to Egypt! Where is the camera? It’s in Jane’s 
backpack. When you want to travel you must have your ticket / 
money / passport / backpack. We must go now. They must hurry. 
Have you got a book in your bag? Yes, I have. No, I haven’t. We can’t 
be late. Our train leaves at half past four. I’m waiting in the car.

Słownictwo bierne
What can you do in Egypt? Point to the right words. Where is the 
girl? What is she wearing? Where is the woman? Where are they 
going? What is in Jane’ backpack? Where is the map? What is in 
mum’s bag? Where is mum’s bag?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 84, 85), zeszyt ćwiczeń (s. 106, 107), płyta CD, kar-
ty obrazkowe do wyrazów z ramki, kostki do gry, kartki z bloku, 
kredki/mazaki, karty wyrazowe do rymowanki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś o przypomnienie: What can you do in Egypt?. Do 

każdej czynności dodaj gest, np. You can sail on the river Nile
– układasz pięści jedna na drugiej, You can ride on a camel – 
obie pięści przed sobą, jakby trzymały uprząż, You can visit 
pyramids – obie dłonie złożone w daszek, You can go to the 
seaside – dłonie naśladujące pływanie żabką. Przypomnijcie 
poznaną na ostatnich zajęciach piosenkę i zaśpiewajcie ją, 
ilustrując gestem i ruchem. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 7, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
backpack, map, money, passport, snacks, swimsuit,
ticket, hurry, leave, must

3/9

• Włącz nagranie i poproś o powtarzanie usłyszanych słów.
• Wymieniaj słowa z ramki w dowolnej kolejności i poproś 

o ich wskazywanie: Point to the right words.
• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 

znaczenie nowych słów w wyznaczonym limicie czasowym. 
• Pokazuj karty obrazkowe, a uczniowie podają ich angielskie 

odpowiedniki z ramki. 

1 Listen and read.

Unit 7, Lesson 3. 1 Listen and read.
1
Mum:  Where are you, Jane? We must hurry. We can’t be late. 

Our train leaves at half past four.
Jane: I’m waiting in the car, mum.
Mum: Have you got your backpack?
Jane:  Yes, I have. I’ve got my camera, my phone, my swim-

suit, my hat, my book, a bottle of water and some 
snacks.

Mum: Have you got the map?
Jane: No, I haven’t. It’s in your bag.
Mum: It’s four o’clock. Let’s go!
2
Jane:  Mum, have you got the tickets, the money and our 

passports?
Mum: What? Oh no! I haven’t got my bag. It’s at home!
Jane: Well, let’s go back and get it. We must hurry!

3/10

• Zapytaj: Where is the girl? What is she wearing? Where is the 
woman? Where are they going?.

• Włącz nagranie, poproś o słuchanie i śledzenie tekstu.
• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania: What is 

in Jane’ backpack? Where is the map? What is in mum’s bag? 
Where is mum’s bag?.

• Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie z podziałem 
na role: dziewczynki powtarzają rolę Jane, a chłopcy – rolę 
mamy. Poproś chętną parę uczniów o przeczytanie dialogu 
z podziałem na role. Możesz wybrać kolejną parę.

backpack  map  money  passport  snacks

swimsuit  ticket  hurry  leave  must

3/9

1 Listen and read.  3/10

Mum: Where are you, Jane? We must 
hurry. We can’t be late. Our train 
leaves at half past four.

Jane: I’m waiting in the car, mum.
Mum: Have you got your backpack? 
Jane: Yes, I have. I’ve got my camera, 

my phone, my swimsuit, my hat, 
my book, a bottle of water and 
some snacks. 

Mum: Have you got the map?
Jane: No, I haven’t. It’s in your bag.
Mum: It’s four o’clock. Let’s go!

Jane: Mum, have you got 
the tickets, the money
and our passports? 

Mum: What? Oh no! 
I haven’t got my bag. 
It’s at home!

Jane: Well, let’s go back 
and get it. We must 
hurry!

1

2

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.
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Lesson 3

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 106. Poproś uczniów o odczy-
tanie dialogu i uzupełnienie właściwymi fragmentami 
(należy wpisać litery w luki). Włącz nagranie i sprawdźcie 
odpowiedzi.

2 Look and talk. Then write.
• Poproś parę uczniów o przeczytanie pytania i odpowiedzi 

w dymkach. Zapytaj w podobny sposób o pozostałe rzeczy, 
a chętni uczniowie odpowiadają. 

• Zapisz na tablicy numery i słowa: 2. map, 3. money, 4. pas-
sport, 5. swimsuit, 6. snacks, 7. a bottle of water, 8. book, 
9. camera, 10. hat, 11. phone, 12. try again. Rozdaj uczniom 
po dwie kostki. Jedna osoba rzuca kostką i zadaje pytanie 
o rzecz oznaczoną wylosowanym numerem (12 oznacza, że 
trzeba powtórzyć rzut), a druga odpowiada.

• Poproś, aby każde dziecko zapisało w zeszycie pytanie. 
Uczniowie w parach wymieniają się zeszytami i odpowia-
dają na pytania kolegów/koleżanek. Podobnie zapisują 
kolejne pytania i odpowiedzi.

3 Listen, point and chant.

Unit 7, Lesson 3. 3 Listen, point and chant.
When you want to travel, 
You must have your ticket.
You must have your ticket, 
When you want to travel.

3/11

When you want to travel,
You must have your money.
You must have your money,
When you want to travel.

When you want to travel,
You must have your backpack.
You must have your backpack,
When you want to travel.

When you want to travel,
You must have your passport.
You must have your passport,
When you want to travel.

• Włącz nagranie i poproś, aby w trakcie słuchania rymowan-
ki dzieci wskazywały odpowiednie ilustracje.

• Zaproś 12 uczniów na środek klasy, rozdaj im karty wyrazowe: 
you (2x), when, want, to, travel, must, have, your, ticket, 
money, passport. Czytaj powoli rymowankę, a uczniowie 
niech podnoszą właściwe karty. Poproś kolejnych 12 chęt-
nych osób, rozdaj im karty i w podobny sposób powtórzcie 
ćwiczenie.

• Wspólnie powiedzcie rymowankę.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 107. Poproś o wysłuchanie ry-
mowanki i przekreślenie tych zdań, których w nagraniu 
nie ma, a następnie o połączenie zdań z ilustracjami.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś, aby uczniowie zastanowili sie, co jeszcze jest potrzeb-
ne w podróży, i ułożyli nowe zwrotki rymowanki, np.: When 
you want to travel, you must have your toothbrush. You must 
have your toothbrush, when you want to travel.

4 Read and write.
• Poproś uczniów o ułożenie z rozsypanych wyrazów dwóch 

zdań i głośne ich odczytanie. Podaj kolor, np. green, chęt-
ni uczniowie czytają właściwe zdanie, a następnie zapisują 
w zeszytach.

• Zachęć uczniów do napisania dwóch dodatkowych zdań 
z czasownikiem must.

5 Draw and talk.
• Powiedz, aby uczniowie narysowali po pięć wybranych 

przedmiotów z ćwiczenia 2. Poproś o przeczytanie pytania 
w dymku. Ustal z uczniami, jakie mogą być odpowiedzi: Yes, 
I have. No, I haven’t. Zapisz je na tablicy.

• Uczniowie w parach prowadzą minidialogi wg wzoru. 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 106. Poproś o uzupełnienie 
podpisów pod ilustracjami właściwymi literami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 107. Poproś o uzupełnienie 
zdań odpowiednimi naklejkami z wyrazami.

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

backpack  map  money  passport  snacks

swimsuit  ticket  hurry  leave  must

3/9

1 Listen and read.  3/10

Mum: Where are you, Jane? We must 
hurry. We can’t be late. Our train 
leaves at half past four.

Jane: I’m waiting in the car, mum.
Mum: Have you got your backpack? 
Jane: Yes, I have. I’ve got my camera, 

my phone, my swimsuit, my hat, 
my book, a bottle of water and 
some snacks. 

Mum: Have you got the map?
Jane: No, I haven’t. It’s in your bag.
Mum: It’s four o’clock. Let’s go!

Jane: Mum, have you got 
the tickets, the money
and our passports? 

Mum: What? Oh no! 
I haven’t got my bag. 
It’s at home!

Jane: Well, let’s go back 
and get it. We must 
hurry!

1

2

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.
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2 Look and talk. Then write.  

3 Listen, point and chant. 3/11 Grammar
chant

Mum’s bagJane’s backpack

Where is 
the camera? It’s in Jane’s 

backpack.

4 Read and write. 5 Draw and talk. 

When you want to 
travel, you must 
have your …

Have you got a book 
in your bag?

go
now. must

We

hurry.
They

must

Unit 7

2. Uczniowie w parach zadają sobie pytania o to, gdzie znajdują się poszczególne przedmioty, i udzielają odpowiedzi. 
Następnie zapisują w zeszytach jedno wybrane pytanie i jedną odpowiedź.

3. Uczniowie słuchają recytowanego tekstu, wskazują zdjęcia i wspólnie recytują tekst.
4. Uczniowie układają zdania i przepisują je do zeszytu. Następnie piszą dwa nowe zdania z czasownikiem must.
5. Uczniowie rysują po 5 wybranych przedmiotów z ćw. 2. Następnie w parach prowadzą minidialogi.
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  wymienić rzeczy niezbędne w podróży,
• zadaje pytanie o czas i na nie odpowiada,
• właściwie wskazuje zegary na podstawie nagrania,
• poprawnie czyta zdania, uzupełniając brakującymi wyrazami,
• recytuje rymowankę o podróżowaniu różnymi środkami 

transportu,
• podczas gry planszowej prawidłowo nazywa ilustracje i odpo-

wiada na pytania,
• śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z działu 7 oraz 6.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• podejmuje decyzje indywidualnie, w parze i w grupie,
• stosuje odpowiednie reguły podczas gry planszowej.

Słownictwo czynne
Backpack, map, money, passport, snacks, swimsuit, ticket, a bottle 
of water, book, phone, hat, suitcase, seaside, sail on a boat. What 
time is it? It’s 10 o’clock. It’s half past 4. What’s the time? Tell me, 
please. There’s a bus / train / plane / boat I don’t want to miss. It’s 
one o’clock / half past one, don’t worry. You don’t have to hurry. How 
much money have you got? We must hurry. The Nile is a river. 

Słownictwo bierne
Listen and point to the right pictures. Our bus leaves at half past 
four. Don’t wake me up. It’s too early. I don’t want to be late. Hurry 
up. It’s my � rst day at school. We’ve got lots of time. Let’s go to bed. 
My family is going on holiday to Egypt today. We’ve got two 
suitcases and two backpacks. We are taking a taxi to the airport. I’d 
like to ride a camel in the desert. My dad wants to see the pyramids. 
My mum wants to take lots of photos so she’s got a camera in her 
suitcase.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 86, 87), zeszyt ćwiczeń (s. 108, 111), płyta CD, 
karteczki, pionki, kostki do gry, kartki z tytułami piosenek i ry-
mowanek.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś uczniów o przypomnienie wszystkich rzeczy, które 

pakowały Jane i jej mama, zapisz je na tablicy. 
• Powiedz, że tym razem to wy zaplanujecie wakacje, ale mo-

żecie zabrać do walizki tylko kilka rzeczy. Rozdaj uczniom 
kartki i poproś o wybranie z tablicy sześciu najbardziej 
potrzebnych rzeczy.

• Poproś uczniów, aby w parach wspólnie ograniczyli rzeczy 
w walizce do czterech sztuk. 

• Powiedz, żeby uczniowie dobrali się po dwie pary i wspól-
nie ograniczyli rzeczy w walizce do dwóch sztuk. Poproś 
wszystkie zespoły o podanie wybranych rzeczy, zaznacz 
wybory przy słowach na tablicy. Podliczcie, które rzeczy są 
niezbędne zdaniem większości i wyjaśnijcie, dlaczego. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 111 w sekcji More Fun. Poproś 
o połączenie w pary połówek zdjęć, odczytanie nazw i ich 
zapisanie.

1 Listen, point and say.

Unit 7, Review. 1 Listen, point and say.
Hurry up. It’s late. It’s two o’clock.
Our bus leaves at half past four. We’ve got lots of time.
Don’t wake me up. It’s too early. It’s only half past six.
Dad, let’s go. I don’t want to be late. It’s my � rst day at school. 
It’s half past seven.
Play with me. Don’t go. It’s only seven o’clock.
Let’s go to bed. It’s ten o’clock.

3/12

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Powiedz, aby uczniowie posłuchali nagrania i wskazywali 
właściwe zegary: Listen and point to the right pictures.

• Zapytaj o czas, powiedz np.: Clock 4. What time is it?. Ucznio-
wie podają godzinę. Pytaj o pozostałe zegary. 

• Poproś o powtórzenie ćwiczenia w parach: jedna osoba 
wybiera zegar, druga określa czas. Po wskazaniu wszystkich 
zegarów uczniowie zamieniają się rolami. Można wykorzy-
stać kostkę do gry – liczba oczek na kostce oznacza numer 
zegara.

2 Look and read.
• Poproś o nazwanie wszystkich ilustracji w tekście. Powiedz, 

że za chwilę przeczytasz tekst. W trakcie czytania zatrzy-
masz się przed ilustracjami, a zadaniem uczniów będzie 
podać nazwę ilustracji. 

1 Listen, point and say.  3/12

1

4

2

5

3

6

2 Look and read.  

My family is going on holiday to Egypt today. We’ve got two  and 

two . We’re taking a  to the airport. We can’t be late. I’d like 

to ride a  in the desert. My dad wants to see the . My mum 

wants to take lots of photos so she’s got a in her suitcase. 

3 Listen and chant. Then point and say.  3/13 Grammar
chant

What’s the time? Tell me, please. 
There’s a bus I don’t want to miss. 

It’s one o’clock, don’t worry. 
You don’t have to hurry.

It’s one o’clock.

Review 7

1. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują odpowiednie zegary. Następnie pracują w parach: jedna osoba wskazuje 
zegar, a druga podaje godzinę, potem zamieniają się rolami.

2. Uczniowie odczytują tekst, zastępując obrazki właściwymi słowami.
3. Uczniowie słuchają recytowanego tekstu, wskazują odpowiednie pojazdy i zegary i recytują rymowankę. 

Następnie mówią zdania o środkach transportu i nazywają godziny.
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Review & I can! 

• Uczniowie czytają po kolei po jednym zdaniu z tekstu. 
Możesz poprosić o czytanie w kolejności alfabetycznej wg 
numerów w dzienniku.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 108. Poproś o uzupełnienie 
zdań właściwymi wyrazami z ramki.

3 Listen and chant. Then point and say.

Unit 7, Review. 3 Listen and chant.
Then point and say.
What’s the time? Tell me, please.
There’s a bus I don’t want to miss.
It’s one o’clock, don’t worry.
You don’t have to hurry.
What’s the time? Tell me, please.
There’s a train I don’t want to miss.
It’s half past one, don’t worry.
You don’t have to hurry.
What’s the time? Tell me, please.
There’s a plane I don’t want to miss.
It’s two o’clock, don’t worry.
You don’t have to hurry.
What’s the time? Tell me, please.
There’s a boat I don’t want to miss.
It’s half past two, don’t worry.
You don’t have to hurry.

3/13

• Poproś o nazwanie środków transportu, a następnie o po-
danie czasu.

• Powiedz, aby uczniowie posłuchali nagrania i wskazywali 
właściwe ilustracje: Listen and point to the right pictures.

• Podziel uczniów na dwie grupy i poproś o powtarzanie tek-
stu po dwa wersy. Następnie grupy zamieniają się rolami. 
Spróbujcie wspólnie powiedzieć rymowankę.

I can

1 Play, read and say.
• Powiedz, że za chwilę zagracie, ale wcześniej wspólnie 

przejdziecie trasę gry, nazywając przy tym wszystkie ilu-
stracje, uzupełniając zdania i zwroty lub układając pytania 
i udzielając odpowiedzi.

• Uczniowie grają w parach, na zmianę rzucając kostką i wy-
konując polecenia. Pamiętajcie o ladders – idziemy naprzód 
i snakes – cofamy się zgodnie z ilustracją.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Wypisz tytuły piosenek i rymowanek z działu 7 na kartkach 
oznaczonych numerami od 1 do 4 oraz wybrane tytuły z dzia-
łu 6 na kartkach oznaczonych numerami 5 i 6 i umieść na ta-
blicy. Rzuć kostką i zaśpiewajcie piosenkę z kartki oznaczonej 
wylosowanym numerem.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 108. Poproś o uzupełnienie 
zdań i podpisanie zegarów zgodnie z ilustracjami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 108. Poproś o ułożenie zdań 
z rozsypanki wyrazowej i ich zapisanie.

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

1 Listen, point and say.  3/12

1

4

2

5

3

6

2 Look and read.  

My family is going on holiday to Egypt today. We’ve got two  and 

two . We’re taking a  to the airport. We can’t be late. I’d like 

to ride a  in the desert. My dad wants to see the . My mum 

wants to take lots of photos so she’s got a in her suitcase. 

3 Listen and chant. Then point and say.  3/13 Grammar
chant

What’s the time? Tell me, please. 
There’s a bus I don’t want to miss. 

It’s one o’clock, don’t worry. 
You don’t have to hurry.

It’s one o’clock.

Review 7

1. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują odpowiednie zegary. Następnie pracują w parach: jedna osoba wskazuje 
zegar, a druga podaje godzinę, potem zamieniają się rolami.

2. Uczniowie odczytują tekst, zastępując obrazki właściwymi słowami.
3. Uczniowie słuchają recytowanego tekstu, wskazują odpowiednie pojazdy i zegary i recytują rymowankę. 

Następnie mówią zdania o środkach transportu i nazywają godziny.
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1 Play, read and say.  

FINISH

It’s six . We  hurry.
time / it? / 
What / is

The Nile is 
a .

How much

have you got?

Have you got

a ?

It’s half 
five.

START sail 
on a 

7 I can

1.Uczniowie grają w grę: przesuwają się po planszy o tyle pól, ile wskaże kostka. Po zatrzymaniu się na danym polu 
nazywają po angielsku to, co widzą, lub wykonują zadania. Na polach z drabiną należy wejść po niej na wskazane 
pole wyżej, na polach z wężem – cofnąć się na pole, na którym znajduje się ogon węża. 
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje nazwy nowych środków transportu,
• czyta teksty o pojazdach znanych tylko w niektórych

miejscach na świecie,
• udziela odpowiedzi na podstawie tekstu, 
• potra�  właściwie dopasować pojazd do kraju/miejsca,
• poprawnie czyta zdania,
• właściwie klasy� kuje wyrazy,
• układa zagadki o pojazdach,
• potra�  opisać wykonany pojazd.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• właściwie reaguje poprzez ruch i gest,
• potra�  pracować w zespole.

Słownictwo czynne
Train, plane, bus, car, bike, boat, Egypt, Thailand, Italy, Japan, 
air, land, water, felucca, tuk tuk, gondola, shinkansen. It’s big. It’s 
popular in the city. It’s a car. It’s black, yellow and blue. It has got 
eight wheels. It’s very fast. 

Słownictwo bierne
What means of transport can you see in the photos? What means 
of transport are popular in Egypt / Thailand / Italy / Japan? It’s 
a traditional wooden boat from Venice. These boats are used on the 
Nile. It has got three wheels and is used as a taxi. It’s a high-speed 
train called a bullet train. You can sail in a felucca in Egypt. A tuk tuk 
has three wheels. Venice is a city on water in Italy. The shinkansen 
is called a bullet train, because it’s very fast. They are very popular 
with tourists.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 88, 89), Zeszyt ćwiczeń (s. 110, 112, 113), butelki 
plastikowe, nakrętki, opakowania po produktach spożywczych 
i inne surowce wtórne, klej, taśma klejąca, pinezki, plastelina, 
kolorowe kartki, bibuła, kredki, mazaki, nożyczki, trzy pudełka 
z napisami: air, land, water, karteczki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś uczniów o przypomnienie nazw środków transpor-

tu, które pojawiły się w rymowance poznanej na ostatniej 
lekcji. 

• Ustalcie gesty i ruchy naśladujące środki transportu: train, 
plane, bus i boat i powiedzcie rymowankę z ilustracją ruchową.

• Powiedz uczniom, że są takie środki transportu, które wy-
stępują tylko w pewnych krajach czy miejscach. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Zapytaj uczniów: What means of transport can you see in the 
photos?. Wymieniaj nazwy, a uczniów poproś o powtarzanie.

• Zapisz na tablicy nazwy krajów w przypadkowej kolejności: 
Egypt, Thailand, Italy, Japan. Poproś uczniów o wskazanie na 
mapie lub globusie danych krajów.

• Zapytaj: What means of transport are popular in Egypt / 
Thailand / Italy / Japan? i zapisz odpowiedzi uczniów na 
tablicy obok nazw krajów.

• Przeczytaj opisy przy zdjęciach. Wspólnie sprawdźcie, czy 
kraje i pojazdy zostały dobrze dopasowane na tablicy.

• Wyjaśnij znaczenie słów: wheels, wooden, high-speed train, 
bullet.

• Odczytuj wybrane zdania z tekstów i proś o podanie właści-
wego środka transportu: It’s a traditional wooden boat from 

Venice. These boats are used on the Nile. It has got three wheels 
and is used as a taxi. It’s a high-speed train called a bullet train.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 112. Poproś o uzupełnienie zdań 
wyrazami z ramki, a następnie wpisanie właściwych nazw 
środków transportu.

1 Read and choose.
• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie zdań z właściwy-

mi słowami.
• Wymieniaj dowolne numery zdań, a uczniowie je odczytują. 
• Możesz powiedzieć kilka dodatkowych zdań, z jednym 

błędnym wyrazem w zdaniu. Zadaniem uczniów jest wska-
zać niepoprawny wyraz i powiedzieć zdanie prawidłowo.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 110 w sekcji More Fun. Poproś 
o przeczytanie zdań i poprawienie błędnych informacji. 
Chętni uczniowie odczytują poprawne zdania.

2 Look and say.
• Wymieniaj słowa z ramki w przypadkowej kolejności, 

a uczniowie niech je wskazują.
• Podaj nazwę kategorii: air. Chętni uczniowie dobierają 

właściwe nazwy środków transportu z ramki. Podobnie 
postępuj z pozostałymi nazwami kategorii: water i land.

1 Read and choose.  

1 You can sail in a felucca in Italy  / Egypt .

2 A tuk tuk has  three  /  four  wheels.

3 A gondola is a  traditional  /  modern  boat.

4 Venice is a city on  wood  /  water  in Italy.

5 The Shinkansen is called a bullet train, 
because it’s very  fast  /  slow .

2 Look and say.  

3 Draw and write.  

Let’s travel!

In Thailand you can travel 
by tuk tuk. It has three wheels 
and is used as a taxi. 

A gondola is a traditional 
wooden boat from Venice, 
a city on water in Italy. 

 water  air  land 

bike   boat   bus   car   felucca   
gondola   plane   train   tuk tuk

Let’s travel!Let’s travel!Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie odczytują zdania, wybierając właściwe słowa.
2. Uczniowie nazywają środki transportu poruszające się po lądzie, wodzie i w powietrzu.
3. Uczniowie rysują wybrany środek transportu i go opisują (np. It’s my mum’s car. It’s big and fast.).
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Wonderful world

• Teraz Ty podajesz wybrany środek transportu z ramki, 
a uczniowie podają właściwą kategorię. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Rozdaj po trzy karteczki dla każdego ucznia i poproś o na-
pisanie na każdej z nich jednego wyrazu z danej kategorii. 
Powiedz, że nie mogą to być wyrazy z ćwiczenia 2. Poproś 
o przypomnienie sobie różnych wyrazów, które uczniowie 
do tej pory poznali. Zbierz karteczki, wymieszaj i poproś każ-
dego z uczniów o wylosowanie trzech karteczek. Postaw trzy 
pudełka z napisami air, land i water. Zadaniem uczniów jest 
właściwie umieścić karteczki w pudełkach. Odczytuj po kolei 
karteczki z pierwszego pudełka, jeśli wyraz nie pasuje odłóż 
karteczkę. W podobny sposób sprawdźcie zawartość pozo-
stałych dwóch pudełek. Na koniec wspólnie z uczniami ustal, 
gdzie powinny się znaleźć odłożone karteczki.

3 Draw and write.
• Poproś o narysowanie dowolnego pojazdu i opisanie go 

w 3–4 zdaniach według wzoru, np. It’s big. It’s got eight 
wheels. It’s popular in the city. Możesz zapisać przykładowe 
zdania na tablicy.

• Wybrani uczniowie czytają swoje zdania, a pozostali odga-
dują nazwę pojazdu. Jeśli odgadną – uczeń pokazuje swój 
rysunek. Pomóż uczniom podpisać ilustracje.

Class Project

Ekopojazd
• Podziel klasę na trzy grupy. Przygotujcie materiały: butelki 

plastikowe, nakrętki, opakowania po produktach spożyw-
czych i inne surowce wtórne, klej, taśmy klejące, pinezki, 
plastelinę. Poproś grupy o wylosowanie kartek z napisami: 
water, land, air. Zadaniem każdej grupy jest skonstruować 
z posiadanych materiałów model pojazdu poruszającego 
się po lądzie, wodzie lub w powietrzu – zależnie od wyloso-
wanego wyrazu. 

• Po skończonej pracy uczniowie prezentują i opisują swoje 
pojazdy, np.: It’s a car. It’s black, yellow and blue. It has got 
eight wheels. It’s very fast. Możesz zapisać wzory zdań na 
tablicy. Uczniowie mogą nazwać swoje pojazdy. Zorgani-
zujcie w klasie wystawę ekopojazdów. 

• Zainteresowani uczniowie mogą poszukać w internecie do-
datkowych informacji i zdjęć w na temat niezwykłych pojaz-
dów i podzielić się ciekawostkami z kolegami i koleżankami.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 112. Poproś o rozwiązanie 
krzyżówki i wpisanie hasła.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 113. Poproś o ułożenie zdań 
z rozsypanych wyrazów i ich zapisanie.

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

1 Read and choose.  

1 You can sail in a felucca in Italy  / Egypt .

2 A tuk tuk has  three  /  four  wheels.

3 A gondola is a  traditional  /  modern  boat.

4 Venice is a city on  wood  /  water  in Italy.

5 The Shinkansen is called a bullet train, 
because it’s very  fast  /  slow .

2 Look and say.  

3 Draw and write.  

Let’s travel!

In Thailand you can travel 
by tuk tuk. It has three wheels 
and is used as a taxi. 

A gondola is a traditional 
wooden boat from Venice, 
a city on water in Italy. 

 water  air  land 

bike   boat   bus   car   felucca   
gondola   plane   train   tuk tuk

Wonderful worldWonderful world

1. Uczniowie odczytują zdania, wybierając właściwe słowa.
2. Uczniowie nazywają środki transportu poruszające się po lądzie, wodzie i w powietrzu.
3. Uczniowie rysują wybrany środek transportu i go opisują (np. It’s my mum’s car. It’s big and fast.).
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Ekopojazd
Pracujcie w trzech grupach i wykonajcie pojazdy 
poruszające się na lądzie, wodzie i w powietrzu. Do 

przygotowania modeli wykorzystajcie ekoodpady. 
Następnie zaprezentujcie klasie swoje pojazdy 

i opowiedzcie o nich po angielsku.

The Shinkansen is a high-speed 
train from Japan. It’s sometimes 
called a bullet train.

Feluccas are sailing boats which 
are used on the Nile, in Egypt. They 
are very popular with tourists.

poruszające się na lądzie, wodzie i w powietrzu. Do 
przygotowania modeli wykorzystajcie ekoodpady. 

Następnie zaprezentujcie klasie swoje pojazdy 
przygotowania modeli wykorzystajcie ekoodpady. 

Następnie zaprezentujcie klasie swoje pojazdy 
i opowiedzcie o nich po angielsku.

Unit 7

1. Uczniowie w grupach wykonują modele pojazdów poruszających się na lądzie, wodzie i w powietrzu, wykorzystując 
plastikowe butelki, nakrętki, różnego rodzaju opakowania itp. Następnie przedstawiciele grup przedstawiają i opisują 
pojazdy na forum klasy.

2. Uczniowie szukają w internecie zdjęcia i informacji na temat wybranego niezwykłego pojazdu.

Class Project

89

Notatki:



Unit 7  Let’s travel

102 103

Cele językowe
Uczeń:
• potra�  przewidzieć fabułę � lmu na podstawie przykładowych 

ilustracji,
• właściwie wskazuje i nazywa wybrane obiekty z � lmu,
• odpowiada na pytania dotyczące treści � lmu,
• poprawnie zaznacza ilustracje/obiekty na podstawie � lmu,
• zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach,
• wymienia atrakcje Meksyku na podstawie � lmu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i właściwie na nie reaguje,
• poznaje ciekawe miejsca w Meksyku.

Słownictwo czynne
Egypt, Thailand, Italy, Japan, gondola, felucca, tuk tuk, Shinkansen, 
camping, tourists, Mexico City, expensive, appointment, beaches 
with lovely sand, old pyramids, Mexico City, visit 

Słownictwo bierne
What means of transport are popular in Egypt? What city can you 
see in the photo? Is the city in the day or at night? What country is 
it? Where would Becky like to go on holiday? What interesting can 
we see in Mexico? Is holiday in Mexico expensive? Where does dad 
want to go on holiday? What time is it? Where are they late? Are 
they going by bus?

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 114, 115, 109, 111), płyta DVD, karty pracy
z tabelkami, karteczki dla każdego ucznia, podręcznik.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś uczniów o przypomnienie i wymienienie wszyst-

kich nazw państw poznanych na poprzednich zajęciach. 
Następnie zapytaj: What means of transport are popular in 
Egypt / Thailand / Italy / Japan?.

• Rozdaj uczniom karty pracy i poproś o wpisanie brakują-
cych wyrazów tak, by w każdym rzędzie i w każdej kolumnie 
dany wyraz był tylko jeden raz (jak w grze sudoku). Możesz 
rozdać wersję z państwami lub pojazdami. Uczniowie mogą 
pracować w parach. Wzór karty pracy:

Japan

Egypt

Thailand

Italy

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Zapytaj: What city can you see in the photo? Is the city in the 
day or at night?. Pokaż na mapie lub globusie Mexico City, 
zapytaj: What country is it?.

• Nazwij ilustracje: camping, tourists, Mexico City, expensive, 
appointment. Poproś o powtórzenie usłyszanych wyrazów 
i wskazanie ilustracji.

• Zapytaj: Jak myślicie, co takiego się wydarzy? O czym bę-
dzie � lm?. Chętni uczniowie odpowiadają. 

1 Obejrzyj fi lm i zaznacz obiekty, które się w nim poja-
wiły. Nazwij je.

Becky: Daddy, where are we going on holiday?
Becky’s dad:  I don’t know yet, Becky. Where would you like

to go?
Becky: Let’s go to Mexico!
Becky’s dad: Mexico? Why Mexico?
Becky:  There are fantastic beaches with lovely sand

in Mexico. And there are very old pyramids too. 
I’d like to visit them!

Becky’s dad:  Pyramids? Are you sure? How do you know 
about those?

Becky:  I’ve got this video from my friend, Suzy. It’s from 
her holiday to Mexico last year. It looks amazing! 
Look! This is the beach.

Becky’s dad: Oh yes, that looks nice.
Becky:  Look at these tourists! They’re on top of the 

pyramid. It’s very big.
Becky’s dad: It is a very interesting place to visit.
Becky:  And this is Mexico City. It’s very beautiful. And 

this is a photo of a di� erent pyramid. And this 
is Mexico City at night. So can we go to Mexico, 
Daddy?

Becky’s dad:  I don’t know, Becky. I think a holiday in Mexico
is very expensive.

Becky: Oh. Where can we go then?
Becky’s dad:  Well, we can go camping at the seaside. Or in 

the mountains. It’s cheaper and it’s lots of fun!
Becky:  Well, yes, but I want to � y in a plane or go on 

a train …
Becky’s dad:  Well, let’s think about holidays this evening.

camping

expensive
appointment

tourists

Mexico City

114

DVD
Club
DVD
Club

1. Uczniowie oglądają film, a następnie zaznaczają znakiem ✔ obiekty, które pojawiły się w filmie, i nazywają je.
2. Uczniowie ponownie oglądają film i zakreślają w zdaniach właściwe słowa zgodnie z treścią filmu.
3. Uczeń mówi o tym, co bohaterka filmu chciałaby zobaczyć w Meksyku.

115

1   Obejrzyj film i zaznacz ✔ obiekty, które się 
w nim pojawiły. Nazwij je.  

2   Obejrzyj film, otocz pętlami właściwe słowa 
i odczytaj zdania. 

1 Becky  wants  /  doesn’t want  to go to Mexico.

2 Becky’s dad thinks a holiday in Mexico is 

 exciting  /  expensive .

3 Becky’s dad wants to go  camping  /  climbing .

4 Becky and her dad are late for the  vet  /  doctor .

5 They need to take a  bus  /  taxi  because they 

are late.

3   Powiedz, co Becky chciałaby zobaczyć 
w Meksyku.  

1

3

5

2

4

6
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DVD Club

Becky: OK.
Becky’s dad:  What time is it? Oh no, it’s half past eleven 

already! We’re late for the doctor’s! Come on, 
Becky, we must hurry!

Becky: Are we going on a bus?
Becky’s dad:  No, I think we need to take a taxi now, because 

we’re late. I’ve got some money with me. Come 
on, Becky! Stop playing on the computer and 
hurry! We can � nd the taxi just down the road …

• Włącz � lm, poproś o jego uważne obejrzenie. Zapytaj:
Where would Becky like to go on holiday? What interesting can 
we see in Mexico? Is holiday in Mexico expensive? Where does 
dad want to go on holiday? What time is it? Where are they 
late? Are they going by bus / by taxi?.

• Poproś o nazwanie wszystkich obiektów na zdjęciach. Po-
wiedz, aby uczniowie zaznaczyli tylko te obiekty, które 
pojawiły się w � lmie. 

2 Obejrzyj fi lm, otocz pętlami właściwe słowa i odczytaj 
zdania.

• Poproś uczniów o przeczytanie zdań.
• Włącz � lm ponownie i powiedz, aby uczniowie zakreślili od-

powiednie wyrazy w zdaniach. 
• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie poprawnych 

zdań, a pozostałych – o sprawdzenie.
• Powiedz kilka zdań z błędnymi wyrazami i poproś uczniów 

o poprawienie błędów.

3 Powiedz, co Becky chciałaby zobaczyć w Meksyku.
• Rozdaj uczniom karteczki, włącz � lm ponownie i poproś 

o podnoszenie karteczek za każdym razem, kiedy usłyszą 
nazwy atrakcji w Meksyku.

• Poproś o wymienienie wszystkich atrakcji, które Becky 
chciałaby zobaczyć w Meksyku. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś uczniów o odszukanie właściwych odpowiedzi na 
pytania dotyczące rozdziału 6. Można podzielić uczniów na 
drużyny i zagrać na punkty.
Przykładowe pytania:
 1. What is the Sahara? (a big desert in Egypt)
 2. Who said ‘What time is it?’ in the story on page 80? (Kate)
 3.  How many things are there in Jane’s backpack in activity

2 on page 85? (6)
 4. Where is the bridge on page 78–79? (in London)
 5. How many pictures are in activity 4 on page 83? (4)
 6.  What is in mum’s bag in activity 2 on page 85? (map,

passport, money, tickets)
 7. What are feluccas? (sailing boats in Egypt)
 8. Who doesn’t like � ying in the story on page 80? (Chatty)
 9.  Read sentence 3 in activity 3 on page 83. (The pyramids are 

ancient.)
10. What can you do on the river Nile? (sail on a boat)

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, Active Dictionary 7, s. 109. Poproś o pod-
pisanie ilustracji wyrazami z ramki oraz przetłumaczenie 
wyrazów i wyrażeń.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 4., s. 111 z Zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś o zakreślenie w każ-
dym rzędzie wyrazu, który nie pasuje do pozostałych oraz 
zapisanie zdania ułożonego z tych wyrazów.

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

Notatki:

camping

expensive
appointment

tourists

Mexico City
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DVD
Club
DVD
Club

1. Uczniowie oglądają film, a następnie zaznaczają znakiem ✔ obiekty, które pojawiły się w filmie, i nazywają je.
2. Uczniowie ponownie oglądają film i zakreślają w zdaniach właściwe słowa zgodnie z treścią filmu.
3. Uczeń mówi o tym, co bohaterka filmu chciałaby zobaczyć w Meksyku.
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1   Obejrzyj film i zaznacz ✔ obiekty, które się 
w nim pojawiły. Nazwij je.  

2   Obejrzyj film, otocz pętlami właściwe słowa 
i odczytaj zdania. 

1 Becky  wants  /  doesn’t want  to go to Mexico.

2 Becky’s dad thinks a holiday in Mexico is 

 exciting  /  expensive .

3 Becky’s dad wants to go  camping  /  climbing .

4 Becky and her dad are late for the  vet  /  doctor .

5 They need to take a  bus  /  taxi  because they 

are late.

3   Powiedz, co Becky chciałaby zobaczyć 
w Meksyku.  

1

3

5

2

4

6



  

Unit 8  Our class
Cele językowe
Uczeń:
• pyta i odpowiada, wykorzystując poznane litery, nazwy miejsc 

i elementów krajobrazu,
• odpowiada na pytania na podstawie ilustracji i wysłuchanego 

tekstu,
• potra�  przeczytać krótkie zdania z podziałem na role,
• właściwie reaguje na podstawie wysłuchanego tekstu, 
• śpiewa piosenkę o literach alfabetu.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i na nie reaguje,
• potra�  współpracować w zespole.

Słownictwo czynne
Country, seaside, airport, land, water, air, camping, sign, pyramid, 
mountain, desert, river, forest, city, sand. I like you and you like 
me. Come with me. Let’s play. Look at this page! Now, look at me! 
Stand up and ring the bell. Jump three times and say ‘goodbye’. Turn 
around and count to three. Stamp your feet and look at me. Let’s 
play, me and you. Clap your hands and say ‘jam’. Do you like the 
colour blue? I like blue, and you? I prefer the colour red. Which letter 
is next? We know all the letters now. Let’s take a bow. Litery alfabetu 
od A do Z.

Słownictwo bierne
Look! I’ve got some cards on the blackboard. Let’s guess. What’s 
N–B? What can you see in the photo? How many children can 
you see? Where are they? What is the girl doing? What is the girl’s 
favourite subject? What is the boy’s favourite subject? What time 
does PE start? There are four children in the photo. There are four 
girls in the photo. A girl is watering the plants. This is an English 
lesson. The children are watching a PE lesson. The boy is watering 
the plants. This is PE lesson. The boy is wearing a pink sweatshirt. 
The girl is watering a tree. The children are running. The boy likes 
playing football. Listen to the alphabet song. Are there any new 
letters? How many letters do you know? How many letters are in the 
English alphabet?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 90, 91), zeszyt ćwiczeń (s. 116, 117), płyta CD, karty 
wyrazowe lub obrazkowe z nazwami miejsc i elementów krajo-
brazu, kartki z literami alfabetu (po dwie dla każdego ucznia).

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Umieść karty obrazkowe lub wyrazowe na tablicy w kwa-

dracie 4 na 4, z oznaczeniem współrzędnych dowolnymi 
literami alfabetu. Przykład:

M Q B G

H country water pyramid forest

P seaside camping mountain beach

N airport sign desert city

J land air river sand

• Powiedz: Look! I’ve got some cards on the blackboard. Let’s 
guess. Zapytaj o wybraną kartę np.: What’s N–B?. Chętna 
osoba odkrywa kartę i odpowiada, po czym pyta o inną kar-
tę, a do odpowiedzi zgłasza się kolejne dziecko.

1 Look and say.
• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i otwórz podręcznik. 

Zapytaj: What can you see in the photo? How many children 
can you see? Where are they? What is the girl doing?. Ucznio-
wie odpowiadają.

2 Listen and say.

Unit 8, Opener. 2 Listen and say. 
Boy: Hey, what are you doing?
Girl:  We’re doing a science project. We’re watering the plants 

and watching them grow. Science is my favourite subject. 
What’s your favourite? 

Boy:  That’s great! I like science, but my favourite subject is 
PE. I love playing football and running. Oh, I must hurry. 
I have a PE lesson at half past nine. 

3/14

• Zapytaj czy uczniowie wiedzą, co oznacza skrót PE, wyjaśnij 
i zapytaj o polski odpowiednik. Podobnie zapytaj o znacze-
nie wyrazu science.

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie, słuchając, jedno-
cześnie śledzili tekst w ramkach. Zapytaj: What is the girl’s 
favourite subject? What is the boy’s favourite subject? What 
time does PE start?.

• Czytaj kolejne zdania tekstu, najpierw powoli, potem coraz 
szybciej, a uczniowie powtarzają. Powtórzcie czytanie, naj-
pierw szybko, potem coraz wolniej.

• Poproś o wspólne przeczytanie – tekst pierwszy i trzeci 
czytają chłopcy, a drugi – dziewczynki. Potem dzieci zamie-
niają się rolami.

104 105

We’re watering plants 
and watching them grow.

What’s your 
favourite lesson?
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Unit 8  Our class

• Porozmawiaj z uczniami o znaczeniu ruchu i ćwiczeń � zycz-
nych dla zdrowia, zapytaj, dlaczego, sport jest taki ważny 
w naszym życiu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 116. Powiedz, aby uczniowie 
połączyli wypowiedzi chłopca i dziewczynki z odpowied-
nimi zdjęciami, a potem uzupełnili zdania na podstawie 
wysłuchanego tekstu.

3 Listen and do.

Unit 8, Opener. 3 Listen and do. 
There are four children in the photo.
There are four girls in the photo.
A girl is watering the plants.
This is an English lesson.
The children are watching a PE lesson.

3/15

• Włącz nagranie i poproś uczniów o wysłuchanie. Po każdym 
zdaniu zrób pauzę i zapytaj: Is it true?. Jeśli informacja jest 
fałszywa, poproś o poprawną odpowiedź.

• Wymieniaj zdania prawdziwe i fałszywe w przypadkowej 
kolejności, dodaj kilka własnych, np.: The boy is watering the 
plants. This is PE lesson. The boy is wearing a pink sweatshirt. 
The girl is watering a tree. The children are running. The boy 
likes playing football. Zadaniem uczniów jest właściwie zare-
agować, np. podnieść prawą rękę, jeśli zdanie jest prawdzi-
we, lub klasnąć, jeśli jest fałszywe.

4 Listen and sing.

Unit 8, Opener. 4 Listen and sing. 
A and B and C and D,
I like you and you like me.
D and C and B and A,
Come with me. Let’s play.

E and F and G and H,
Look at this page! H!
H and G and F and E,
Now, look at me! E!

I and J and K and L,
Stand up and ring the bell.
L and K and J and I,
Jump three times and say ‘goodbye’. GOODBYE!

M and N and O and P,
Turn around and count to three. ONE, TWO, THREE!
P and O and N and M,
Clap your hands and say ‘jam’. JAM!

Q and R and S and T,
Stamp your feet and look at me.
T and S and R and Q,
Let’s play, me and you.

U and V and W,
Do you like the colour blue?
W and V and U,
I like blue, and you?

X and Y and last is Z,
I prefer the colour red.
Z and Y and also X,
Which letter is next?

We know all the letters now.
Let’s take a bow.

3/16

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie piosenki: 
Listen to the alphabet song. Zapytaj, jakie litery pojawiły się 
w piosence: Are there any new letters? How many letters do 
you know? How many letters are in the English alphabet?.

• Poproś uczniów o podyktowanie liter alfabetu, zapisz je na 
tablicy. Przypomnij z uczniami poznaną piosenkę, wskazu-
jąc odpowiednie litery. 

• Włącz nagranie i poproś o zaśpiewanie wszystkich znanych 
dzieciom zwrotek. Wyjaśnij znaczenie dwóch ostatnich 
wierszy tekstu. Powtórz z dziećmi te zdania.

• Rozdaj dzieciom po dwie kartki z literami alfabetu od A do 
Z (litery mogą się powtarzać). Włącz ponownie nagranie 
i poproś uczniów o podnoszenie kart, kiedy usłyszą „swoje” 
litery. Na zakończenie dzieci kłaniają się.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 117. Poproś, aby uczniowie 
połączyli wyrazy w poprawne wyrażenia.

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

104 105

Opener

We’re watering plants 
and watching them grow.

What’s your 
favourite lesson?

8
Unit

90
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1 Look and say.  

2 Listen and say.  3/14

3 Listen and do.  3/15

4 Listen and sing.  3/16

Nauczysz się:
• nazw niektórych przedmiotów 

szkolnych,
• opowiadać o szkolnej wycieczce,
• mówić o planowanych 

wydarzeniach.

We’re having 
a science lesson.

91

Alphabet 
corner



  

Unit 8  Our class
Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• rozumie treść wysłuchanej historyjki,
• potra�  odpowiedzieć na pytania dotyczące treści opowiadania,
• czyta fragmenty historyjki z podziałem na role,
• czyta, zastępując obrazki właściwymi słowami, 
• zna rymowankę o przedmiotach szkolnych,
• pyta o przedmioty szkolne i odpowiada na podstawie wzoru,
• układa zdania na podstawie informacji z tabelki.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• naśladuje czynności poprzez ruch i gest,
• z uwagą słucha poleceń i na nie reaguje,
• potra�  pracować w parze.

Słownictwo czynne
Art, English, IT, maths, PE, science, end, mark, prize, report, teach. 
I like science and maths. What about you? Do you like science 
and maths, too? Yes, I do. On Mondays, I learn … On Tuesdays / 
Thursdays / Fridays, Luke learns …

Słownictwo bierne
You are watering the plants. You are watching the animals. You are 
taking photos. You are having PE class. Which school subjects do 
you know? Repeat and point to the right words. Listen to the story 
and point to the right pictures. Who’s got the prize for reading? Why 
is Kate sad? What are Kate’s favourite school subjects? What does 
Kate plan to do on Monday? Kate likes / doesn’t like …

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 92, 93), zeszyt ćwiczeń (s. 118, 119), płyta CD, karty 
ze zdaniami, karty wyrazowe ze słowami z ramki oraz odpowia-
dające im karty z wyrazami w języku polskim lub karty obrazko-
we do wyrazów z ramki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Zapytaj o przedmioty szkolne: Which school subjects do you 

know?, powiedz, że na dzisiejszej lekcji uczniowie poznają 
więcej przedmiotów szkolnych.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 8, Lesson 1. 2 Dictionary. Listen and repeat.
art, English, IT, maths, PE, science,
end, mark, prize, report, teach

3/17

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa, 
wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and point to the 
right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły zna-
czenie nowych słów w wyznaczonym limicie czasowym.

• Pokazuj kolejno karty z wyrazami w języku angielskim, 
a chętni uczniowie niech je odczytują. Umieść karty na 
tablicy, a następnie poproś uczniów o losowanie kart 
z wyrazami w języku polskim lub kart obrazkowych i dopa-
sowywanie do angielskich wyrazów. Odwróć karty i zagraj-
cie w Memory. 

• Zapytaj o znaczenie skrótu IT, wyjaśnij, podając pełną nazwę.

1 Listen and say.

Unit 8, Lesson 1. 2 Listen and say.
1
Fred: Hurray! It’s the end of the school year! It’s holiday time!
Kate:  I’ve got my report. I’ve got very good marks and I’ve got 

a prize for reading.
Fred: So why are you sad?
2
Kate:  I’m sad because I like school. I like art, maths and IT.

I like English a lot! I like reading books and writing 
stories.

Fred:  I like science. I like learning about the biggest and
smallest animals. It’s so interesting. I like PE too. It’s fun! 
But I don’t like maths.

Kate:  Oh, Fred, maths is interesting, too. I can show you.
I can teach you maths!

3
Kate:  And I can teach you English. Let’s read a book, and then 

we can write a story. We can …
Fred:  Stop it, Kate! It’s the summer holidays, remember? 

I don’t want you to teach me now! We can play,
we can go on holiday. We can see Honey, Snap and 
Chatty every day.

Kate:  I’m sorry, you’re right. We can ride our bikes and play 
football. We can swim and play tennis. We can take 
photos. I like the summer holidays too!

4
Kate:  Let’s plan our summer holidays. On Mondays we can 

ride our bikes and go roller skating. On Tuesdays we
can play volleyball and watch TV. On Wednesdays …

Fred,  Honey, Snap, Chatty:  Kate, please stop! Come and
play with us! 

3/18
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1 Listen and say.  3/18

1

4

It’s the end of 
the school year!

And I can teach 
you English.

I like art, maths and 
IT. I like English a lot!

I’ve got my report. I’ve got 
very good marks and I’ve 
got a prize for reading.

I like science. I like learning about 
the biggest and smallest animals.

Let’s plan our summer holidays.

3

2

1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słówka. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.92

Lesson

1
3/17

It’s holiday time!



  

Unit 8  Our class

• Włącz nagranie i powiedz, aby uczniowie w trakcie słucha-
nia wskazywali odpowiednie obrazki: Listen to the story and 
point to the right pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. 
• Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie: dziewczynki 

powtarzają rolę Kate, chłopcy – Freda, a następnie poproś 
o przeczytanie z historyjki podziałem na role. Możesz wy-
brać chętną parę dzieci do przeczytania dialogu.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 118. Poproś o uzupełnienie 
zdań właściwymi naklejkami na podstawie wysłuchanego 
tekstu.

2 Look, read and write.
• Poproś uczniów o nazwanie przedmiotów szkolnych na 

obrazkach w tekście.
• Wymieniaj przedmioty szkolne z ramki, a uczniowie prze-

ciągają palcem wyrazy do właściwych ilustracji w tekście. 
Powtórz, wymieniając przedmioty w przypadkowej kolej-
ności. 

• Poproś wybranych uczniów, aby przeczytali zdania, zastę-
pując ilustracje właściwymi słowami. Następnie wszyscy 
przepisują zdania do zeszytów. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 118. Poproś o odszukanie i zakre-
ślenie słów w wężu wyrazowym, a następnie przepisanie 
pozostałych liter do diagramu i odczytanie hasła.

3 Listen, point and chant. Then talk.

Unit 8, Lesson 1. 3 Listen, point and chant.
Then talk.
I like science and maths. (x2)
What about you? What about you?
Do you like science and maths, too?
Yes, I do.

I like English and IT. (x2)
What about you? What about you?
Do you like English and IT, too?
Yes, I do.

I like art and PE. (x2)
What about you? What about you?
Do you like art and PE, too?
Yes, I do.

3/19

• Włącz nagranie i poproś, aby w trakcie słuchania rymowan-
ki dzieci wskazywały odpowiednie ilustracje: Listen and 
point to the right pictures.

• Podziel uczniów na dwie grupy i poproś o powtarzanie wer-
sów w następujący sposób: pierwsza grupa mówi pytania, 
a grupa druga – odpowiedzi. Zamień grupy i powtórzcie 
rymowankę. 

• Przeczytaj tekst w dymku i poproś uczniów o prowadzenie 
dialogów w parach w podobny sposób: jeden uczeń pyta, 
a drugi odpowiada. Następnie uczniowie zamieniają się 
rolami.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zadaj pytanie: Do you like IT? i pokaż kartkę z uśmiechniętą 
lub smutną buzią. Wybrany uczeń odpowiada: Yes, I do. lub 
No, I don’t – w zależności od pokazanej przez Ciebie buźki. 
W podobny sposób pytaj o inne przedmioty. Możesz rozdać 
karteczki/lizaki z buziami i poprosić uczniów o kontynuowa-
nie zabawy w parach: jedna osoba pyta, druga odpowiada.

4 Look and say.
• Podaj nazwę dnia tygodnia i poproś o podanie przed-

miotów szkolnych z tabeli, a następnie wymień dowolny 
przedmiot i poproś o podanie dnia tygodnia.

• Poproś o przeczytanie zdań w dymkach. Wybierz dwoje 
chętnych uczniów i podaj dzień tygodnia, np. Tuesday. Jed-
na osoba mówi zdanie w pierwszej osobie, np.: On Tuesdays, 
I learn … i wymienia przedmioty szkolne, a druga podaje 
zdanie w trzeciej osobie: On Tuesdays, Luke learns …

• Wybieraj kolejne pary uczniów i podawaj nazwy dni tygo-
dnia w przypadkowej kolejności. Możesz zapytać, dlaczego 
mówimy: I learn – Luke learns. Jeśli uczniowie nie pamiętają 
– przypomnij.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 119. Poproś o odczytanie infor-
macji z tabeli i napisanie zdań o tym, co lubi Lucy i czego 
nie lubi Jim.

Zakończenie
• Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
• Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Well done! Good job!
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1 Listen and say.  3/18

1

4

It’s the end of 
the school year!

And I can teach 
you English.

I like art, maths and 
IT. I like English a lot!

I’ve got my report. I’ve got 
very good marks and I’ve 
got a prize for reading.

I like science. I like learning about 
the biggest and smallest animals.

Let’s plan our summer holidays.

3

2

1. Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają słówka. Następnie powtarzają historyjkę, korzystając z podpowiedzi 
w dymkach.92

Lesson

1
3/17

It’s holiday time!
2 Look, read and write.  

Kate likes , maths, , and . 

Fred likes  and . He doesn’t like    .

3 Listen, point and chant. Then talk. 3/19 Grammar
chant

4 Look and say.  

.   .

I’m Luke. This is my timetable. On Mondays I learn English …

I like art and English.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

English maths IT PE science
PE art science English maths

English maths

maths  
art  
IT  

science  
PE  

English

I like science and maths. 
What about you? 

Do you like science and maths, too?

On Tuesdays, Luke learns maths …

Yes, I do.

Unit 8

2. Uczniowie odczytują zdania, zastępując obrazki właściwymi wyrazami z ramki, i zapisują zdania w zeszytach.
3. Uczniowie słuchają recytowanego tekstu, wskazują właściwe zdjęcia i wspólnie recytują rymowankę. Następnie 

w parach zadają sobie pytania o poszczególne przedmioty szkolne i udzielają na nie odpowiedzi.
4. Uczniowie mówią zdania na podstawie informacji podanych w planie lekcji Luke’a.
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Unit 8  Our class
Cele językowe
Uczeń:
• pyta o przedmioty szkolne i odpowiada,
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• udziela odpowiedzi na zadane pytania na podstawie

wysłuchanego tekstu i ilustracji,
• czyta tekst ze zrozumieniem,
• łączy wyrazy w zwroty, 
• potra�  dokończyć zdanie właściwym zwrotem,
• śpiewa piosenkę o przedmiotach szkolnych.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i na nie reaguje,
• naśladuje ruchem i gestem różne aktywności.

Słownictwo czynne
Ant, butter� y, herb, outdoor games, school trip, ask a question, 
smell, tell us, in the countryside. On a school trip we can smell the 
� owers and … take photos. In the forest, in the country, you can 
have lots of fun. Watch the birds, smell the herbs. Touch the plants, 
look at ants. See a butter� y, jump up high. Make a camp� re, play 
some games. Ask a question, learn a lot, walk in the forest, make 
a camp� re, smell the � owers, watch the birds, take photos, play 
outdoor games, watch the insects. Do you like …? No, I don’t. Yes, 
I do.

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words/pictures. What can you see in 
the picture? Where are the children? How many children can you 
see? Who is the man? What’s the season? Where are the children? 
What are they doing this week? What are they learning? What can 
they smell? What can they watch? What can they do in the evenings? 
Who is telling them about the wild animals, trees and � owers? What 
can you do in the forest? Where can we do the activities? What are 
the extra activities in the song?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 94, 95), zeszyt ćwiczeń (s. 120, 121), płyta CD, karty 
obrazkowe z przyborami szkolnymi, karty obrazkowe ze słowa-
mi z ramki, karty z wyrażeniami do piosenki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Wybierz jedną z kart obrazkowych z przedmiotami szkolny-

mi, nie pokazuj jej uczniom i poproś o zadawanie pytania: 
Do you like …?. Odpowiadaj: No, I don’t do momentu, aż ktoś 
odgadnie nazwę przedmiotu na karcie. Powiedz: Yes, I do
i poproś ucznia, który odgadł, o wylosowanie kolejnej karty 
obrazkowej. W podobny sposób kontynuujcie zabawę z po-
zostałymi przedmiotami szkolnymi. 

• Zapytaj, czy uczniowie domyślają się, o czym będzie dzisiej-
sza lekcja. Wysłuchaj odpowiedzi uczniów.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 8, Lesson 2. Dictionary. Listen and repeat.
ant, butter� y, herb, outdoor games, school trip,
ask a question, smell, tell us, in the countryside

3/20

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły zna-
czenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym. 

• Pokazuj karty obrazkowe ze słowami i zwrotami z ramki 
i poproś o ich nazwanie. Wymieniaj w przypadkowej kolej-
ności słowa i zwroty w języku polskim, a uczniowie podają 
ich odpowiedniki w języku angielskim. 

1 Listen and read.

Unit 8, Lesson 2. 1 Listen and read.
We’re on a school trip in the countryside. This week
we are visiting a farm, walking in the forest and taking photos. 
We are learning the names of the birds. Our teacher is telling 
us about the wild animals, trees and � owers in the forest.
We can ask questions, too. We can smell the � owers and herbs. 
We can watch the birds and look for insects, like ants and 
butter� ies. In the evenings, we can make camp� res and play 
outdoor games.

3/21

• Zadaj pytania do ilustracji: What can you see in the picture? 
Where are the children? How many children can you see? Who 
is the man? What’s the season?.

• Włącz nagranie i poproś o uważne wysłuchanie tekstu 
i śledzenie go w podręczniku.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania, zadaj py-
tania: Where are the children? What are they doing this week? 
What are they learning? What can they smell? What can they 
watch? What can they do in the evenings? Who is telling them 
about the wild animals, trees and � owers?.

108 109

ant  butterfly  herb  outdoor games 

school trip  ask a question  smell

tell us  in the countryside

1 Listen and read.  3/21

We’re on a school trip in the countryside. This week 
we’re visiting a farm, walking in the forest and taking 
photos. We’re learning the names of the birds. Our teacher 
is telling us about the wild animals, trees and flowers 
in the forest. We can ask questions, too. We can smell 
the flowers and herbs. We can watch the birds and look 
for insects, like ants and butterflies. In the evenings, 
we can make campfires and play outdoor games.

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
94
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2 A school trip



  

Unit 8  Our class

• Powiedz, że przeczytasz tekst, w pewnych momentach zro-
bisz pauzę, a wtedy zadaniem uczniów będzie przeczytać 
kolejny wyraz. Możesz powtórzyć ćwiczenie, tym razem 
uczniowie czytają po dwa wyrazy.

2 Look, say and write.
• Przeczytaj kolejne zwroty z ramki. Uczniowie je powtarzają 

i wskazują.
• Ty wymieniasz dowolne zwroty z ramki, a uczniowie prze-

ciągają je palcem do właściwych ilustracji. 
• Przeczytaj zdanie w dymku. Następnie podaj początek 

zdania: On a school trip we can … Chętny uczeń dopowia-
da zwrot z ramki, np. smell the � owers. Wspólnie z ucznia-
mi powtórz: On a school trip we can smell the � owers and …
i poproś wybranego ucznia o dodanie kolejnego zwrotu 
z ramki, np. take photos. Wspólnie powtarzajcie zapamiętane 
zdanie, a chętni uczniowie niech dopowiadają kolejne zwro-
ty. Pamiętajcie, że czynności mogą się powtarzać w wersji 
łatwiejszej, a w trudniejszej nie powinny się powtarzać.

• Poproś o zapisanie zdania z wybranymi zwrotami w zeszy-
tach.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 121. Poproś o połączenie cza-
sowników z rzeczownikami w odpowiednich kolorach 
i odczytanie zwrotów.

3 Listen, say and sing.

Unit 8, Lesson 2. 3 Listen, say and sing.
In the forest, in the country, you can have lots of fun. (x2)
Watch the birds, smell the herbs.
In the forest, in the country.

Touch the plants, look at ants.
In the forest, in the country.

See a butter� y, jump up high.
In the forest, in the country.

Make a camp� re, play some games.
In the forest, in the country.

Ask a question, learn a lot.
In the forest, in the country.
In the forest, in the country, you can have lots of fun. (x2)

3/22

• Poproś uczniów o wysłuchanie nagrania i zapamiętanie 
aktywności, które można wykonywać w lesie. Zapytaj: What 
can you do in the forest?.

• Powiedz uczniom, żeby ułożyli z puzzli nazwy pięciu aktyw-
ności, poproś o ich przeczytanie. Zapytaj: Where can we do 
the activities?, dopytaj o aktywności, które pojawiły się pio-
sence, a nie ma ich w puzzlach: What are the extra activities 
in the song?. Jeśli trzeba – włącz ponownie nagranie. 

• Włącz nagranie i zatrzymuj po każdym wersie. Poproś 
uczniów o powtarzanie.

• Poproś 13 uczniów na środek klasy, rozdaj im karty z wy-
rażeniami i zwrotami: in the forest, in the country, watch the 
birds, smell the herbs, touch the plants, look at ants, see
a butter� y, jump up high, make a camp� re, play some games, 
ask a question, learn a lot, you can have lots of fun. Ty odczy-
tujesz powoli słowa piosenki, a uczniowie podnoszą wła-
ściwe karty. 

• Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 120. Poproś, aby uczniowie 
uzupełnili tekst piosenki, wklejając odpowiednie słowa.

4 Play the ‘Miming Game’.
• Przeczytajcie zdanie w dymku. Poproś chętnego ucznia 

o wybranie karty z aktywnością i pokazanie danej czynności 
za pomocą ruchu i gestów. Dziecko, które odgadło nazwę 
czynności, wybiera kolejną kartę i naśladuje czynność. 

• Poproś uczniów o kontynuowanie zabawy w parach. Mo-
żesz umieścić na tablicy karty wyrazowe z aktywnościami.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 120. Poproś o podpisanie 
ilustracji wyrazami z ramki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 121. Poproś, aby dzieci od-
czytały zdania i połączyły z odpowiednimi obrazkami, 
wpisując numery ilustracji.

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

108 109

Lesson 2
ant  butterfly  herb  outdoor games 

school trip  ask a question  smell

tell us  in the countryside

1 Listen and read.  3/21

We’re on a school trip in the countryside. This week 
we’re visiting a farm, walking in the forest and taking 
photos. We’re learning the names of the birds. Our teacher 
is telling us about the wild animals, trees and flowers 
in the forest. We can ask questions, too. We can smell 
the flowers and herbs. We can watch the birds and look 
for insects, like ants and butterflies. In the evenings, 
we can make campfires and play outdoor games.

1. Uczniowie słuchają nagrania. Następnie głośno czytają tekst.
94

Lesson
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2 A school trip

2 Look, say and write.  

3   Listen, say and sing.  
3/22

4 Play the ‘Miming Game’. 

walk in the forest    make a campfire   
smell the flowers    watch the birds     take photos

play outdoor games    watch the insects

On a school trip we can 
walk in the forest. 

You are 
taking photos.

smell

the herbs

see

look at

touch

ask

a butterfly

ants

a question

the plants

Unit 8

2. Uczniowie nazywają czynności przedstawione na zdjęciach, a następnie mówią, co mogą robić na wycieczce, 
i zapisują zdania w zeszytach.

3. Uczniowie słuchają piosenki. Następnie układają z rozsypanych wyrazów słowa w wyrażenia, które się w niej pojawiły, 
i śpiewają piosenkę.

4. Uczniowie w parach pokazują gestami różne aktywności, które można wykonywać podczas wycieczki, i nazywają je.
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Unit 8  Our class
Cele językowe
Uczeń:
• poznaje i zapamiętuje nowe wyrazy,
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie ilustracji i tekstu,
• czyta z podziałem na role, 
• dopasowuje ilustracje do właściwych wyrazów/wyrażeń,
• potra�  dokończyć zdanie wg wzoru,
• układa tekst piosenki na podstawie nagrania,
• śpiewa piosenkę o uroczystościach szkolnych,
• prowadzi dialog z kolegą/koleżanką.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i na nie reaguje,
• naśladuje czynności ruchem i gestem,
• pracuje w parach i w grupie.

Słownictwo czynne
Ballet performance, invitation, school leaving party, show, amazing, 
bring, forget, train, tomorrow, twice a week. In the forest, in the 
country, you can have lots of fun. Watch the birds, smell the herbs. 
Touch the plants, look at ants. See a butter� y, jump up high. Make 
a camp� re, play some games. Ask a question, learn a lot. We are 
leaving school / having fun tomorrow. It’s the school leaving party. 
We are singing songs / having snacks tomorrow. Giving a concert, 
making pizzas, doing a karate show, doing a ballet performance, 
baking gingerbread cookies, What are you doing this evening  / 
tomorrow morning / next summer / this weekend / tomorrow 
evening? At the school leaving party, the children are …

Słownictwo bierne
What can you do in the forest, in the country? Point to the right 
words. What is the boy doing in picture 4? Where are the children in 
picture 1? How many girls are there in picture 2? What is Judy doing? 
How often does Luke train? What does Luke train? What can Josh 
play? Who wants to play the trumpet?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 96, 97), zeszyt ćwiczeń (s. 122, 123), płyta CD, karty 
z wyrazami z ramki w języku angielskim i polskim, 16 kart zda-
niowych z tekstem piosenki – po jednym zestawie dla każdej 
grupy, karteczki.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś o przypomnienie aktywności z poprzedniej lekcji: 

What can you do in the forest, in the country?. Do każdej czyn-
ności dodaj gest, np. See a butter� y – machanie rękami, Make 
a camp� re – naśladowanie rozpalanie ognia. Możesz dodat-
kowo podać wybrany gest do In the forest, in the country. 
Wymieniaj aktywności w dowolnej kolejności, a uczniowie 
niech pokazują odpowiednie gesty. Zaśpiewajcie poznaną 
na ostatnich zajęciach piosenkę, ilustrując ją gestami.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Unit 8, Lesson 3. Dictionary. Listen and repeat.
ballet performance, invitation, school leaving party,
show, amazing, bring, forget, train, tomorrow, twice a week

3/23

• Włącz nagranie i poproś o powtarzanie usłyszanych słów.
• Wymieniaj słowa i wyrażenia z ramki w dowolnej kolejności 

i poproś o ich wskazywanie: Point to the right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 
znaczenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym. 

1 Listen and read.

Unit 8, Lesson 3. 1 Listen and read.
1
Ms Barns:  Listen, everybody! What’s happening tomorrow? 

Can you remember?
Boy + Girl: It’s our school leaving party.
Ms Barns: That’s right! What is everybody doing?

2
Judy:  We’re doing a ballet performance. Can we

do it now?
Ms Barns: Yes, of course. Oh, that’s beautiful.

3
Luke: We’re doing a karate show. Come on boys!
Ms Barns: That’s amazing. How often do you train?
Luke:  We train twice a week, on Mondays and Thursdays.

4
Josh: I’m giving a short violin concert.
Ms Barns:  You’re a great musician, Josh. Can you play any 

other instruments?
Josh: No, I can’t. I’d like to learn to play the trumpet.
Ms Barns:  Don’t forget the invitations for your parents,

and remember to bring some snacks and drinks! 
See you tomorrow!

Girl + Boy: See you!

3/24

110 111

ballet performance  invitation  school leaving party  

show  amazing  bring  forget  train

tomorrow  twice a week

1 Listen and read.  3/24

Ms Barns: Listen, everybody. 
What’s happening tomorrow? 
Can you remember? 

Children: It’s our school leaving party.
Ms Barns: That’s right! 

What is everybody doing?

Judy: We’re doing a ballet
performance. Can we 
do it now? 

Ms Barns: Yes, of course. 
Oh, that’s beautiful.

Luke: We’re doing a karate 
show. Come on, boys!

Ms Barns: That’s amazing. How 
often do you train?

Luke: We train twice a week, on 
Mondays and Thursdays.

Josh: I’m giving a short violin 
concert. 

Ms Barns: You’re a great 
musician, Josh. 
Can you play any other 
instruments?

Josh: No, I can’t. I’d like to 
learn to play the trumpet.

Ms Barns: Don’t forget the 
invitations for your 
parents, and remember 
to bring some snacks 
and drinks! See you 
tomorrow!

Children: See you!

1 2

3 4

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.
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School leaving party3



  

Unit 8  Our class

• Zapytaj: What is the boy doing in picture 4? Where are the 
children in picture 1? How many girls are in picture 2? What is 
the boy doing in picture 3?.

• Włącz nagranie, poproś o uważne słuchanie i śledzenie 
tekstu.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania: What is 
Judy doing? How often does Luke train? What does Luke train? 
What can Josh play? Who wants to play the trumpet?.

• Podziel uczniów na cztery grupy i przydziel im role: Ms 
Barns, Judy, Josha i Luke’a. Odczytuj zdania i poproś o ich 
powtarzanie zgodnie z podziałem ról. Zmień przydział ról 
i przeczytajcie dialogi ponownie. 

• Wybierz czworo uczniów, przydziel im role i poproś o prze-
czytanie dialogów. Możesz powtórzyć czytanie, wybierając 
kolejne chętne dzieci. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 122. Poproś uczniów o przeczy-
tanie zdań i otoczenie pętlami właściwych wyrazów na 
podstawie wysłuchanego nagrania.

2 Read and point. Then write and read.
• Ty czytasz kolejne zwroty z ramki, a uczniowie je powtarzają 

i wskazują.
• Teraz wymieniasz liczby od 1 do 8, a uczniowie przeciągają 

je palcem do właściwych ilustracji. Powtórz, wymieniając 
liczby w przypadkowej kolejności.

• Odczytaj początek zdania: At the school leaving party, the 
children are … Chętny uczeń dopowiada, np.: singing. 
Potem kolejne dzieci dokańczają zdanie.

• Poproś uczniów o zapisanie początku zdania i dopisanie 
wybranego zwrotu z ramki. Możesz poprosić uczniów, żeby 
wymienili się zeszytami i każdy dopisał kolejny zwrot z ram-
ki w zeszycie kolegi/koleżanki.

3 Listen, sing and say. Then write.

Unit 8, Lesson 3. 3 Listen, sing and say.
We are leaving school tomorrow,
We are having fun tomorrow.
It’s the school leaving party, it’s the school leaving party.

We are singing songs tomorrow,
We are having fun tomorrow.
It’s the school leaving party, it’s the school leaving party.

We are doing shows tomorrow,
We are having fun tomorrow.
It’s the school leaving party, it’s the school leaving party.

We are having snacks tomorrow,
We are having fun tomorrow.
It’s the school leaving party, it’s the school leaving party.

3/25

• Włącz nagranie i poproś, aby dzieci zapamiętały i wymieni-
ły wszystkie czynności. Podziel uczniów na czteroosobowe 
grupy i przydziel każdej kartki ze zdaniami z piosenki (16 dla 
każdej grupy).

• Włącz nagranie i poproś o właściwe ułożenie kart zdanio-
wych w trakcie słuchania piosenki. Poproś pierwszą gru-
pę o przeczytanie pierwszej zwrotki, a pozostałe grupy 
– o sprawdzenie swoich tekstów. Następnie grupy: druga, 
trzecia i czwarta odczytują kolejne zwrotki. 

• Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę.
• Poproś o udzielenie pisemnej odpowiedzi w zeszytach na 

pytanie Chatty. Uczniowie mogą wykorzystać zwroty z pio-
senki.

4 Make and talk.
• Powiedz, aby uczniowie przygotowali karteczki z określe-

niami czasu według wzoru na żółtych paskach w podręcz-
niku.

• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie dialogu w pod-
ręczniku. Następnie uczniowie w parach na zmianę losują 
karteczki i prowadzą dialogi wg wzoru.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 122. Poproś o podpisanie ilu-
stracji właściwymi wyrazami z ramki.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 123. Poproś, żeby uczniowie po-
dążali za splątanymi liniami i dokończyli zdania zgodnie 
z obrazkami.

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

110 111

Lesson 3
ballet performance  invitation  school leaving party  

show  amazing  bring  forget  train

tomorrow  twice a week

1 Listen and read.  3/24

Ms Barns: Listen, everybody. 
What’s happening tomorrow? 
Can you remember? 

Children: It’s our school leaving party.
Ms Barns: That’s right! 

What is everybody doing?

Judy: We’re doing a ballet
performance. Can we 
do it now? 

Ms Barns: Yes, of course. 
Oh, that’s beautiful.

Luke: We’re doing a karate 
show. Come on, boys!

Ms Barns: That’s amazing. How 
often do you train?

Luke: We train twice a week, on 
Mondays and Thursdays.

Josh: I’m giving a short violin 
concert. 

Ms Barns: You’re a great 
musician, Josh. 
Can you play any other 
instruments?

Josh: No, I can’t. I’d like to 
learn to play the trumpet.

Ms Barns: Don’t forget the 
invitations for your 
parents, and remember 
to bring some snacks 
and drinks! See you 
tomorrow!

Children: See you!

1 2

3 4

1. Uczniowie słuchają nagrania, śledzą dialogi i odczytują je na głos.
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Lesson

3/23

School leaving party3
2 Read and point. Then write and read.  

3 Listen, sing and say. Then write. 3/25 Grammar
song

4 Make and talk.  

having snacks and drinks    giving a concert   
making pizzas    singing    making a campfire   

doing a karate show    doing a ballet performance   
baking gingerbread cookies

1

5

2

6

3

7

4

8

At the school leaving party, the children are: …

What are you doing this evening?

This evening I’m playing 
computer games.

t/h?i?s e?w8/n?i/n]g

t/h?i?s e?w8/n?i/n]g
t]om_o5%ro2W m_o53?i/n]g

t]om_o5%ro2W e?w8/n?i/n]g

n_e|x|t] &5u/m/m_e/r

t/h?i?s +w8_e/k_e/n,d]

What are you doing tomorrow?

Unit 8

2. Uczniowie odczytują nazwy czynności i wskazują odpowiednie ilustracje. Następnie zapisują w zeszytach zdanie, 
uzupełniając je właściwymi nazwami czynności, i odczytują swoje zdania na głos. 

3. Uczniowie słuchają piosenki i śpiewają ją wspólnie. Następnie odpowiadają na pytanie Chatty i zapisują odpowiedź 
w zeszycie.

4. Uczniowie przygotowują karteczki z określeniami czasu, losują je i w parach prowadzą minidialogi.
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Unit 8  Our class
Cele językowe
Uczeń:
• udziela odpowiedzi na pytania na podstawie tabeli,
• wskazuje ilustracje na podstawie wysłuchanego tekstu,
• czyta zdania, dobierając właściwe zakończenia,
• pyta o wykonywane czynności i odpowiada wg wzoru,
• podczas gry planszowej prawidłowo nazywa ilustracje

i odpowiada na pytania,
• śpiewa piosenki i recytuje rymowanki z działów 8 i 7.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• z uwagą słucha poleceń i na nie reaguje,
• stosuje odpowiednie reguły podczas gry planszowej.

Słownictwo czynne
Doing a karate show, doing a ballet performance, baking 
gingerbread cookies, school leaving party, having snacks and 
drinks, giving a concert, making pizzas. Does Peter like English? 
Does Anna like Art? Yes, she/he does. No, she/he doesn’t. At the 
school leaving party we’re … Tomorrow morning/evening I’m … 
What are you doing tomorrow evening? I’m ….

Słownictwo bierne
Listen and point to the right pictures. Put your hands up! Clap your 
hands! Stand up! What’s number 1? We are visiting a farm. We are 
walking in the forest. Do you like playing outdoor games? What can 
you smell? Our teacher is telling us about animals. We must hurry! 
Don’t forget your homework! What is the smallest bird? I’m going to 
the beach next summer. What are you doing tomorrow? Tom often 
goes to the forest.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 98, 99), zeszyt ćwiczeń (s. 124, 126, 127), płyta CD, 
pionki, kostki do gry, kartki z tytułami piosenek i rymowanek 
z działu 8 i 7.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Powiedz, że za chwilę pobawicie się w zabawę Fruit Salad. 

Poproś uczniów, aby usiedli w kole na krzesłach. Przydziel 
uczniom zwroty, np.: doing a karate show, doing a ballet 
performance, baking gingerbread cookies. Wydawaj komen-
dy, np.: Baking gingerbread cookies – put your hands up! 
Doing a ballet performance – stand up! Doing a karate show 
– clap your hands!. Powiedz, że osoby, które usłyszą „swoje” 
zwroty, zamieniają się miejscami. Kiedy uczniowie usłyszą 
hasło: School leaving party – wszyscy zmieniają miejsca. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

1 Write and say.
• Narysuj tabelę na tablicy. Dopisz imiona uczniów do nazw 

przedmiotów szkolnych. Poproś uczniów o podchodzenie 
do tablicy i wpisywanie znaków plus lub minus przy na-
zwach przedmiotów szkolnych – zależnie od tego, czy dana 
osoba lubi konkretny przedmiot czy nie.

• Zadawaj pytania do tabeli: Does Piotrek like English? Does 
Ania like Art? Uczniowie odpowiadają: Yes, she/he does lub 
No, she/he doesn’t.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4., s. 127 w sekcji More Fun. Poproś, 
aby uczniowie ułożyli wyrazy z rozsypanych liter i je 
zapisali. Następnie dzieci wykonują działania i wpisują ich 
wyniki w odpowiednie miejsca.

2 Listen, choose and point.

Unit 8, Review. 2 Listen and point. 
Look at these insects! This is a butter� y and this is
an ant.
Do you like playing outdoor games?
This week we are visiting a farm and walking
in the forest.
In the evenings we can make a camp� re.

3/26

• Zapytaj: What’s number 1? i poproś o nazwanie obrazka. 
Możesz powtórzyć ćwiczenie, pytając o ilustracje w przy-
padkowej kolejności. 

• Powiedz, aby uczniowie posłuchali nagrania i wskazywali 
właściwe ilustracje: Listen and point to the right pictures.

• Zapytaj, o których ilustracjach nie wspomniano w nagraniu. 
Jeśli uczniowie mają problem – włącz nagranie ponownie 
i podpowiedz, że są to trzy ilustracje.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 124. Poproś uczniów, aby 
odczytali słowa, wyrażenia i zwroty i podzielili je na kate-
gorie, otaczając pętlami w odpowiednich kolorach. Przy-
pomnij, że trzy przykłady nie pasują do żadnej kategorii.

3 Write and say.
• Przeczytaj początek wypowiedzi w pierwszym dymku i do-

kończ wybraną nazwą czynności. Poproś chętnych uczniów 
o przeczytanie wypowiedzi w dwóch kolejnych dymkach 
i dokończenie wypowiedzi. 

112 113

1 Write and say.  

2 Listen, choose and point.  3/26

3 Write and say.  

maths
art
IT

science
English

PE

+
—

1 52

6

3

7

4

8 9

I like maths. It’s my favourite 
subject. I don’t like art. 

What are you doing tomorrow evening?

I’m playing computer games.

At the school leaving party we’re …

Tomorrow morning I’m …

Tomorrow evening I’m …

8Review

1. Uczniowie zapisują nazwy przedmiotów szkolnych na tablicy. Następnie zaznaczają, które przedmioty lubią, 
a których nie lubią, i mówią o tym.

2. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują właściwe zdjęcia (uwaga: trzy z nich nie pasują do nagrania). 
3. Uczniowie zapisują zdania w zeszytach, uzupełniając je nazwami czynności, a następnie w parach prowadzą 

minidialogi.
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Unit 8  Our class

• Powiedz, że zadaniem uczniów jest zapisać zdania w zeszy-
tach i uzupełnić je dowolnie wybranymi nazwami czynności.

• Poproś dwoje uczniów o przeczytanie wypowiedzi w dwóch 
ostatnich dymkach: jedna osoba pyta, druga odpowiada. 
Zachęć uczniów do prowadzenia podobnych minidialogów 
w parach. 

I can

1 Play, read and say.
• Powiedz, że za chwilę zagracie, ale wcześniej wspólnie 

przejdziecie trasę gry, nazywając przy tym wszystkie ilu-
stracje, uzupełniając zdania i zwroty lub układając pytania 
i udzielając odpowiedzi. Zwróć uwagę, że niektóre potrzeb-
ne słowa pochodzą z wcześniejszych działów.

• Uczniowie grają w parach, na zmianę rzucając kostką i po-
prawnie wykonując polecenia. Pamiętajcie o ladders i snakes.

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Wypisz tytuły piosenek i rymowanek z działu 8 na kartkach 
oznaczonych numerami od 1 do 4 oraz wybrane tytuły z dzia-
łu 7 na kartkach z numerami od 5 do 6 i umieść na tablicy. 
Rzuć kostką i zaśpiewajcie piosenkę z kartki oznaczonej 
wylosowanym numerem.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 124. Poproś o ułożenie pytań 
z rozsypanki wyrazowej, zapisanie ich, a potem napisanie 
odpowiedzi pod każdym pytaniem.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 126 w sekcji More Fun. Poproś 
o odczytanie słów ukrytych w wężu wyrazowym. Powiedz, 
aby każde dziecko zilustrowało wybrany wyraz.

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

112 113

Review & I can!

1 Write and say.  

2 Listen, choose and point.  3/26

3 Write and say.  

maths
art
IT

science
English

PE

+
—

1 52

6

3

7

4

8 9

I like maths. It’s my favourite 
subject. I don’t like art. 

What are you doing tomorrow evening?

I’m playing computer games.

At the school leaving party we’re …

Tomorrow morning I’m …

Tomorrow evening I’m …

8Review

1. Uczniowie zapisują nazwy przedmiotów szkolnych na tablicy. Następnie zaznaczają, które przedmioty lubią, 
a których nie lubią, i mówią o tym.

2. Uczniowie słuchają nagrania i wskazują właściwe zdjęcia (uwaga: trzy z nich nie pasują do nagrania). 
3. Uczniowie zapisują zdania w zeszytach, uzupełniając je nazwami czynności, a następnie w parach prowadzą 

minidialogi.
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1 Play, read and say. 

What are 
you doing 

tomorrow?

the smallest / 
What / bird? / is FINISH

What can 
you smell?

make 
a c _ _ _ _ _ _ e

Kate likes t r a.

Don’t f_ _ _ _ t 
your homework!

teacher / telling 
/ Our / us / is / 
animals. / about

I’m going to 
the beach 

n_ _ t summer.

ask 
a q _ _ _ _ _ _ n

START
goes / Tom / 
to the forest / 

often

We m_ _ t 
hurry!

8 I can

1. Uczniowie rzucają kostką i przesuwają pionki na odpowiednie pole. Nazywają to, co widzą na zdjęciach, 
odpowiadają na pytania i układają wyrazy i zdania lub wykonują zadania. 99

Notatki:



  

Unit 8  Our class
Cele językowe
Uczeń:
• poznaje nazwy szkół i nowych przedmiotów szkolnych,
• czyta teksty o różnych typach szkół w Wielkiej Brytanii,
• udziela odpowiedzi na podstawie przeczytanych tekstów, 
• potra�  właściwie dopasować zakończenia zdań,
• znajduje ukryte wyrazy,
• potra�  napisać kilka zdań o sobie,
• wspólnie z kolegami/koleżankami redaguje krótki tekst

o swojej klasie.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• poznaje podstawy systemu edukacji w Wielkiej Brytanii,
• zakłada wspólnie z innymi dziećmi kronikę klasową,
• potra�  pracować w zespole.

Słownictwo czynne
English, IT, maths, PE, art, science, end, mark, prize, report, teach, 
ant, butter� y, herb, outdoor games, school trip, ask a question, 
smell, tell us, in the countryside, ballet performance, invitation, 
school leaving party, show, amazing, bring, forget, train, students 
from 18 years, children aged from 11 to 16 or 18 years, nursery 
school, primary school, secondary school, college, university

Słownictwo bierne
What’s this? Are schools in Poland similar to schools in Britain? 
Where are the children in the photos? Are the schools/classrooms 
the same or di� erent? Why they are di� erent? Are there any words 
you don’t understand? How old are children at nursery school? 
What do they enjoy? How old are children at primary school? What 
subjects do they learn? How old are children at secondary school? 
What are new subjects in secondary school? Which British univer-
sities are famous? Which schools prepare students for jobs in the 
future? Children aged 3 and 4 go to … Oxford and Cambridge are 
famous for … The children enjoy playing and learning. Pupils study 
many di� erent subjects. Children learn many new subjects, such as 
biology, chemistry. College or university prepares students for jobs 
in the future.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 100, 101), Zeszyt ćwiczeń (s. 128, 129), karty ob-
razkowe z działu 8, kartki, zeszyt formatu A4 lub segregator 
z wpinanymi kartami, mazaki, kredki, klej, zdjęcia z wycieczki 
klasowej, ozdobne karteczki do notowania.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Pokazuj karty obrazkowe z rozdziału 8 obracając je o 360 

stopni. Możesz dla utrudnienia obracać karty raz w pionie, 
raz w poziomie, za każdym razem pytaj: What’s this?. Ucznio-
wie odpowiadają. 

• Zapytaj, z czym kojarzą się wyrazy poznane w dziale 8, 
zapytaj: Are schools in Poland similar to schools in Britain?.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Zapytaj uczniów: Where are the children in the photos? Are 
the schools/classrooms the same or di� erent? Why they are 
di� erent?.

• Poproś uczniów o przeczytanie po cichu tekstów i wska-
zanie wyrazów, których znaczenia uczniowie nie znają: Are 
there any words you don’t understand?. Wyjaśnij trudne i nie-
znane słowa i zwroty, np. chemistry, famous, nursery school.

• Zapytaj: How old are children at nursery school? What do they 
enjoy? How old are children at primary school? What subjects 
do they learn? How old are children at secondary school? What 

are new subjects in secondary school? Which British universi-
ties are famous? Which schools prepare students for jobs in the 
future?.

1 Read and guess.
• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie zdań i uzupeł-

nienie ich właściwymi wyrażeniami z ramki. Wymieniaj do-
wolne numery zdań lub początki zdań, a uczniowie czytają 
zdania lub ich zakończenia. 

• Możesz podać kilka dodatkowych początków zdań, np. 
Children aged 3 and 4 go to … Oxford and Cambridge are 
famous for … Zadaniem uczniów jest dokończyć zdania.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 128. Poproś o wypisanie wyra-
zów i zwrotów do odpowiednich kolumn na podstawie 
tekstów z podręcznika.

2 Look and read.
• Powiedz, że w wężu wyrazowym są ukryte wyrazy, poproś 

o ich odszukanie i przeczytanie.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś uczniów o zapisanie w zeszytach własnych węży wy-
razowych. Powiedz, że wąż powinien składać się np. z sześciu 
lub ośmiu wyrazów z całego działu 8 lub z konkretnych lekcji. 
Dodaj, że wąż może zawierać dodatkowe litery między wyra-
zami dla utrudnienia zadania. Poproś uczniów, aby w parach 

114 115

British schools

Nursery school is for young 
children aged three and 
four years old. The children 
enjoy playing and learning. 
They have a lot of fun.

In primary school, pupils aged 
from five to ten years old study 
many different subjects, such as 
English, maths, science and PE.

1 Nursery school is for .

2 Primary school is for .

3 Secondary school is for .

4 College or university is for .

students from 18 years
children aged from 11 to 16 

or 18 years
children aged from 5 to 10 years   

children aged 3 and 4 years

learnpla
ystu

dentsbiologycollegechemistr
yun

ive
rsity

subjectfamous

1 Read and guess.  

2 Look and read.  

British schoolsBritish schools
Wonderful worldWonderful world

1 Uczniowie odczytują zdania, uzupełniając je właściwymi informacjami z ramki.
2 Uczniowie odnajdują słowa w wężu wyrazowym i je odczytują.100
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wymienili się zeszytami i zakreślili wyrazy w wężach kolegów/
koleżanek.

Class Project
Nasza kronika klasowa
• Zaproponuj uczniom założenie kroniki, w której będzie 

można ilustrować i opisywać po angielsku wydarzenia 
z życia klasy. Możecie wykorzystać zeszyt lub segregator 
z wpinanymi kartami.

• Napiszcie Class Diary i wspólnie sformułujcie krótka notatkę 
o klasie, np.: We are class 3b. There are 9 girls and 10 boys in 
our class. Our teacher is Ms Nowak. 

• Poproś, aby każdy uczeń przygotował krótką informację 
o sobie na małej ozdobnej kartce. Zapisz na tablicy wzo-
ry zdań, np.: My name is … I’m … I like … Monitoruj pracę 
uczniów i w razie potrzeby pomagaj w sformułowaniu po-
prawnych informacji. Sprawdź teksty napisane przez dzieci 
i poproś, aby wkleiły swoje karteczki na kolejnych stronach 
kroniki.

• Poproś też o wklejenie zdjęcia ze szkolnej wycieczki i pod-
pisanie go: Our school trip. Zaproponuj, aby w nowym roku 
szkolnym dzieci opisywały po angielsku różne wydarzenia 
z życia klasy i wklejały zdjęcia.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 128. Poproś o przyklejenie 
naklejek z nazwami szkół w odpowiednich miejscach.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 3., s. 128. Poproś o zakreślenie i od-
czytanie 10 wyrazów.

Chętnym uczniom zaproponuj ćw. 5., s. 129 z Zeszytu 
ćwiczeń w sekcji More Fun. Poproś o narysowanie wyma-
rzonej szkoły i uzupełnienie zdań ją opisujących.

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

114 115

Wonderful world

British schools

Nursery school is for young 
children aged three and 
four years old. The children 
enjoy playing and learning. 
They have a lot of fun.

In primary school, pupils aged 
from five to ten years old study 
many different subjects, such as 
English, maths, science and PE.

1 Nursery school is for .

2 Primary school is for .

3 Secondary school is for .

4 College or university is for .

students from 18 years
children aged from 11 to 16 

or 18 years
children aged from 5 to 10 years   

children aged 3 and 4 years

learnpla
ystu

dentsbiologycollegechemistr
yun

ive
rsity

subjectfamous

1 Read and guess.  

2 Look and read.  

Wonderful worldWonderful world

1 Uczniowie odczytują zdania, uzupełniając je właściwymi informacjami z ramki.
2 Uczniowie odnajdują słowa w wężu wyrazowym i je odczytują.100

Class Project

Nasza kronika klasowa
Załóżcie kronikę klasową, 
która będzie zawierać 
informacje o uczniach, 

klasie i sprawozdania 
z wycieczek. Opiszcie 

w niej po angielsku 
ciekawe wydarzenia 

z życia klasy.

Secondary school is for children aged from 
eleven to sixteen or eighteen years old. 
Children learn many new subjects in secondary 
school, such as biology, chemistry and IT. 

College or university prepares 
students for jobs in the future. 
Oxford University and Cambridge 
University are famous.

Class Project

Nasza kronika klasowa
Załóżcie kronikę klasową, 
która będzie zawierać 
informacje o uczniach, 

klasie i sprawozdania 
z wycieczek. Opiszcie 

w niej po angielsku 
ciekawe wydarzenia 

z życia klasy.

Unit 8

Uczniowie wykonują kronikę klasową i z pomocą nauczyciela zapisują w niej informacje o klasie 
i ważnych wydarzeniach, np. wycieczkach i uroczystościach. Poszczególni uczniowie zapisują także krótkie informacje 
o sobie i swoich zainteresowaniach, wklejają zdjęcia lub rysunki.

101
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Cele językowe
Uczeń:
• potra�  przewidzieć fabułę � lmu na podstawie przykładowych 

ilustracji,
• właściwie wskazuje i nazywa wybrane ilustracje z � lmu,
• odpowiada na pytania dotyczące treści � lmu,
• poprawnie łączy wyrazy z ilustracjami na podstawie � lmu,
• zakreśla właściwe wyrazy w ramce na podstawie � lmu,
• wymienia czynności, które można wykonywać na zakończenie 

roku szkolnego.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• wyraża treści poprzez ruch, gest i obraz,
• z uwagą słucha poleceń i na nie reaguje,
• poznaje różne formy zajęć pozalekcyjnych.

Słownictwo czynne
Goats, feeding, stroke, rehearsal, young, big, naughty, tired, hungry, 
old, young, ill, sweet, going on a school trip, going to the farm 
park, visiting the goats, getting reports, doing a school show/play, 
doing rehearsals, do a karate show, do a ballet performance, bake 
gingerbread cookies, have snacks and drinks, give a concert, make 
pizzas, watch the birds, smell the herbs, touch the plants, look at 
ants, see a butter� y, jump up high, make a camp� re, ask a question, 
smell the � owers, take photos, play outdoor games, watch the 
insects.

Słownictwo bierne
What can you see in the photo? Is it a school? Is it a school for 
animals? Where are the animals? What’s Sam’s class doing at the 
end of term? What are the children doing with the goats? What’s 
Becky’s class doing at the end of term? Who’s good at English and 
maths? What has Becky got in her bag? Are the goats eating the 
boy’s clothes? Naughty goats. I’m in the play. I’ve got an invitation in 
my bag. Can I come to see the show?

Środki dydaktyczne
Zeszyt ćwiczeń (s. 130, 131, 125), płyta DVD, karty wyrazowe 
z czynnościami z działu 8, karteczki, podręcznik.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Przygotuj karty wyrazowe z nazwami czynności.
• Powiedz, że za chwilę zagracie w kalambury, podziel klasę 

na dwie równoliczne drużyny i wyjaśnij zasady gry. Chętny 
uczeń z jednej drużyny losuje kartę i pokazuje wylosowane 
słowo poprzez ruch i gest. Drużyna przeciwna odgaduje. 
Potem drużyny zamieniają się rolami.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

• Zapytaj: What can you see in the photo? Is it a school? Is it 
a school for animals? Where are the animals?

• Wskaż i nazwij ilustracje. Poproś o powtórzenie usłyszanych 
wyrazów i wskazanie ilustracji.

• Zapytaj: Jak myślicie, co takiego się wydarzy? O czym będzie 
� lm?. Chętni uczniowie odpowiadają. 

1 Obejrzyj fi lm i połącz słowa i wyrażenia ze zdjęciami 
osób, które je wypowiedziały w fi lmie.

Becky:  Hurray! It’s nearly the end of the school year! What is 
your class doing at the end of term, Sam?

Sam:  We’re going on a school trip. I can’t wait! We’re going
to a farm park to see lots of animals. It’s in the 
countryside. I’d like to learn about insects too, such as 
ants and butter� ies. My teacher says there are lots of 
insects at the farm park. I’ve got a video of the farm 
park. Look! Here are some children at the farm park. 
They’re visiting the goats.

Becky:  The goats are really sweet! There are lots of them.
The girl looks happy.

Sam:  These children are stroking a small goat. I think it’s 
very young.

Becky: Are the goats eating the boy’s clothes?
Sam: Yes they are! They’re hungry!
Becky:  The boy is feeding the goat some grass. The goat is 

jumping onto the boy!
Sam: Naughty goats. I hope we see the goats on our trip.
Becky: You’re lucky. We’re not going on a school trip.
Sam: You can go to the farm park in the school holidays.
Becky: Yes, you’re right.
Sam: What is your class doing at the end of term?
Becky:  Well, � rst we get our reports for each school subject, 

and the best students get prizes.
Sam:  Oh! We don’t do that at our school. What is your best 

subject?
Becky: English. And I’m good at Maths too.
Sam: Are you doing something fun at the end of term too?
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1   Obejrzyj film i połącz słowa i wyrażenia 
ze zdjęciami osób, które je wypowiedziały 
w filmie. 

2   Obejrzyj film. Odczytaj słowa w ramce i otocz 
pętlami te, które odnoszą się do kóz. Powiedz 
zdania.  

3   Opowiedz, co twoja klasa robi na zakończenie 
roku szkolnego. Wykorzystaj przynajmniej trzy 
wyrażenia, które pamiętasz z filmu.  

big

hungry

ill

naughty

old

sweet

tired

young

animals farm park

prizes reports

school show school trip

The goats are …

1. Uczniowie oglądają film, a następnie łączą słowa i wyrażenia ze zdjęciami osób, które je wypowiedziały.
2. Uczniowie ponownie oglądają film, a następnie odczytują słowa w ramce i zakreślają te, które w filmie zostały 

użyte w odniesieniu do kóz. Następnie mówią zdania o tych zwierzętach.
3. Uczeń opowiada o planach swojej klasy na zakończenie roku szkolnego, wykorzystując przynajmniej trzy wyrażenia, 

które pamięta po obejrzeniu filmu. 
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Unit 8  Our class

Becky:  Yes, we’re doing a school show. There’s a ballet 
performance and a play. I’m in the play. We’re doing 
rehearsals twice a week at the moment.

Sam: Can I come to see the show?
Becky:  Of course. I’ve got an invitation in my bag. Here you 

are!
Sam: Great! Thank you!
Becky: And after that it’s the summer holidays!
Becky & Sam:  Hurray!

• Włącz � lm, poproś o jego uważne obejrzenie. Zapytaj: 
What’s Sam’s class doing at the end of term? What are the 
children doing with the goats? What’s Becky’s class doing at 
the end of term? Who’s good at English and maths? What has 
Becky got in her bag?.

• Poproś o przeczytanie wyrazów i wyrażeń obok zdjęć, a na-
stępnie o ich połączenie z osobami, które je mówiły. 

2 Obejrzyj fi lm. Odczytaj słowa w ramce i otocz pętlami 
te, które odnoszą się do kóz. Powiedz zdania.

• Przeczytaj wyrazy z ramki i poproś o powtórzenie. Podaj 
kolor, np. orange, a chętni uczniowie odczytują wyraz we 
właściwym kolorze. W podobny sposób odczytajcie pozo-
stałe słowa.

• Kolejno wymieniaj wyrazy, a chętni uczniowie niech podają 
ich polskie odpowiedniki. 

• Włącz � lm ponownie i powiedz, aby uczniowie zakreślili 
tylko te wyrazy, które odnoszą się do kóz.

• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie właściwych wy-
razów. Zachęć do ułożenia zdań o zwierzętach. Uczniowie 
mogą wykorzystać zakreślone w ramce wyrazy.

3 Opowiedz, co twoja klasa robi na zakończenie roku 
szkolnego. Wykorzystaj przynajmniej trzy wyrażenia, 
które pamiętasz z fi lmu.

• Rozdaj uczniom karteczki i poproś o wynotowanie wszyst-
kich czynności wykonywanych na zakończenie roku szkol-
nego. Włącz � lm ponownie, a następnie poproś o podanie 
czynności, które uczniowie zanotowali. Zapisz je na tablicy. 
Jeśli uczniowie pominęli jakieś nazwy czynności, pomóż je 
przypomnieć. 

• Podziel uczniów na trzy- lub czteroosobowe zespoły i po-
proś o wspólne ułożenie kilku zdań odnoszących się do 
klasowych planów na zakończenie roku szkolnego. Przypo-
mnij o wykorzystaniu przynajmniej trzech wyrażeń z � lmu. 
Poproś chętnych uczniów z każdej grupy o zaprezentowa-
nie wyników pracy.

 ! Ćwiczenie dodatkowe 
Poproś uczniów o odszukanie właściwej odpowiedzi na pytania 
w rozdziale 8. Można uczniów podzielić na drużyny i zagrać 
na punkty.
 1.  What can you do on a school trip in the evenings on page 

94? (play games, make camp� res)
 2.  Who said ‘It’s the end of the school year!’ in the story on 

page 92? (Fred)
 3.  How many school subjects are there in the box on page 

92? (6)
 4.  What are the famous universities in the UK? (Oxford,

Cambridge)
 5. How many children are on pages 90–91? (5)
 6.  What is the boy doing in picture 3 on page 96? (doing

karate)
 7.  What is the teacher doing on a school trip on page 94? 

(telling about the wild animals, trees and � owers in the 
forest)

 8.  Who’s got the prize for reading in the story on page 92? 
(Kate)

 9.  Read sentence 3 in activity 1 on page 100. (Secondary 
school is for children aged from 11 to 16 or 18 years.)

10.  What school subjects has Luke got on Wednesday in 
activity 4 on page 93? (IT, science)

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń, Active Dictionary 8, s. 125. Poproś, aby 
uczniowie podpisali ilustracje wyrazami z ramki oraz 
przetłumaczyli wyrazy i wyrażenia.

Zakończenie
• Zakończcie lekcję rymowanką pożegnalną.
• Pamiętaj o pochwałach: Excellent! Well done! Good job!
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1   Obejrzyj film i połącz słowa i wyrażenia 
ze zdjęciami osób, które je wypowiedziały 
w filmie. 

2   Obejrzyj film. Odczytaj słowa w ramce i otocz 
pętlami te, które odnoszą się do kóz. Powiedz 
zdania.  

3   Opowiedz, co twoja klasa robi na zakończenie 
roku szkolnego. Wykorzystaj przynajmniej trzy 
wyrażenia, które pamiętasz z filmu.  
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The goats are …

1. Uczniowie oglądają film, a następnie łączą słowa i wyrażenia ze zdjęciami osób, które je wypowiedziały.
2. Uczniowie ponownie oglądają film, a następnie odczytują słowa w ramce i zakreślają te, które w filmie zostały 

użyte w odniesieniu do kóz. Następnie mówią zdania o tych zwierzętach.
3. Uczeń opowiada o planach swojej klasy na zakończenie roku szkolnego, wykorzystując przynajmniej trzy wyrażenia, 

które pamięta po obejrzeniu filmu. 
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje podstawowe informacje o Australii, 
• rozumie treść przeczytanego tekstu,
• potra�  odpowiedzieć na pytania na podstawie tekstu,
• wskazuje i nazywa obiekty na mapie i ilustracjach,
• czyta tekst, zastępując obrazki właściwymi słowami, 
• poprawnie klasy� kuje wyrazy w zależności od kraju.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie słucha poleceń i właściwie reaguje,
• potra�  współpracować w parze.

Słownictwo czynne
January, February, March, April, May, June, July, August, September, 
October, November, December, Sydney Opera House, Ayers Rock, 
Mount Kościuszko, Canberra, Sydney, snowy Christmas, kangaroo, 
hedgehog, Warsaw, koala, beach, desert, cow, rainforest, Rysy, 
red rock, art centre, capital city, in the centre of, Christmas on the 
beach, it’s chilly/foggy, the weather is mild, the trees grow green, the 
gardens blossom.

Słownictwo bierne
You know Great Britain and the USA, do you know any other English 
speaking countries? When is summer / autumn / winter / spring 
in Australia? What’s the weather like in summer? Where do the 
people spend Christmas in Australia? What is happening in spring? 
What language do the people speak in Australia? Is Sydney the 
capital of Australia? Does it snow there? Are there any mountains? 
What animals live there? Sydney Opera House, Ayers Rock, Mount 
Kościuszko, Canberra, Sydney. What’s the biggest city in Australia? 
What’s Sydney Opera House? Where is Uluru? What’s the highest 
mountain in Australia? Are there more people than sheep?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 102, 103 oraz 76, 77), płyta CD, mapa lub globus, 
karty z wyrazami z ćwiczenia 4, opcjonalnie – karteczki z pyta-
niami, puste opakowania po jajkach z niespodzianką.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Zapytaj, jakie kraje anglojęzyczne znają uczniowie, możesz 

wykorzystać mapę lub globus, żeby naprowadzić uczniów. 
Powiedz: You know Great Britain and the USA, do you know 
any other English speaking countries?. Wskaż Australię na 
mapie lub globusie.

• Poproś o przypomnienie wiadomości o Australii z działu 6 
i zapytaj: When is summer / autumn / winter / spring in Austra-
lia?. Jeśli uczniowie mają problem z przypomnieniem po-
znanych informacji, poproś o uważne przeczytanie tekstu 
na s. 76–77. Dodaj kolejne pytania: What’s the weather like in 
summer? Where do the people spend Christmas in Australia? 
What’s the weather like in autumn? What’s the weather like in 
winter? What is happening in spring?.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

1 Read and say.
• Zadaj koleje pytania: What language do the people speak 

in Australia? When are the summer months there? Is Sydney 
the capital of Australia? Does it snow there? Are there any
mountains? What animals live there?. Wysłuchaj odpowiedzi 
dzieci. Jeśli uczniowie nie znają odpowiedzi na któreś z py-
tań – powiedz, że za chwilę je poznają.

2 Read, listen and point. Say.

Culture Corner, Land down under: Australia.
2 Read, listen and point. Say.
This is Australia. It’s a very big country, but not a very big
continent and people speak English there. The capital city
of Australia is Canberra, but the biggest city is Sydney. It’s got 
the beautiful Sydney Opera House – it’s a famous arts centre.
There are deserts, rainforests and a lot of beaches in Austra-
lia. In the centre of Australia, there is the biggest red rock in 
the world – Ayers Rock (or Uluru). There are also mountains, 
and the highest mountain in Australia is Mount Kościuszko. 
Remember kangaroos and koalas! They live in Australia, too.
And there are more sheep than people! When it’s cold and 
snowy in Poland, it’s summer in Australia!

3/27

• Włącz nagranie i poproś o jednoczesne słuchanie i czytanie 
tekstu. Wymieniaj nazwy w przypadkowej kolejności: 
Sydney Opera House, Ayers Rock, Mount Kościuszko, Canberra, 
Sydney. Uczniowie wskazują na mapie w podręczniku. 

• Zadaj ponownie pytania z ćwiczenia pierwszego i poproś 
uczniów o udzielenie odpowiedzi na podstawie tekstu. 
Możesz dodać kolejne pytania, np. What’s the biggest city 
in Australia? What’s Sydney Opera House? Where is Uluru?
What’s the highest mountain in Australia? Are there more 
people than sheep?.

3 Read and say.
• Poproś o nazwanie wszystkich ilustracji w tekście, a następ-

nie o przeczytanie e-maila w następujący sposób: każdy 

1 Read and say.  

In Australia ...
1 What language do people speak there?
2 When are the summer months there?
3 Is Sydney the capital of Australia?
4 Does it snow there?
5 Are there any mountains there?
6 What animals live there?

2 Read, listen and point. Say.  3/27

This is Australia. It’s a very big country, but not a very big continent 
and people speak English there. The capital city of Australia is Canberra, 
but the biggest city is Sydney. It’s got the beautiful Sydney Opera House 
– it’s a famous arts centre.  
There are deserts, rainforests and a lot of beaches in Australia. 
In the centre of Australia, there is the biggest red rock in the world 
– Ayers Rock (or Uluru). There are also mountains, and the highest 
mountain in Australia is Mount Kościuszko. Remember kangaroos 
and koalas! They live in Australia, too. And there are more sheep than 
people! When it’s cold and snowy in Poland, it’s summer in Australia!

In Australia ...

Culture CornerCulture Corner

1. Uczniowie czytają pytania i podają te odpowiedzi, które znają. 
2. Uczniowie czytają tekst, słuchają nagrania i wskazują poszczególne miejsca na mapie. Następnie jeszcze raz 

odpowiadają na pytania z ćw. 1.
102

Land down under: Australia
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uczeń czyta jedno zdanie, zastępując obrazki odpowiedni-
mi słowami. 

• Powtórz czytanie, tym razem uczniowie czytają kolejno po 
jednym wyrazie. 

4 Read and say, than write.
• Narysuj na tablicy dwa zbiory z częścią wspólną i podpisz je: 

Australia i Poland. Rozdaj uczniom kartki z wyrazami i wyra-
żeniami z podręcznika. Poproś o odczytanie i umieszczenie 
wyrazów na tablicy we właściwych zbiorach. Dodaj, że są 
wyrazy, które będą w części wspólnej obu zbiorów. 

• Poproś wybranego ucznia o przeczytanie wyrazów z pierw-
szego zbioru, wybierz dwie kolejne osoby i poproś o prze-
czytanie wyrazów z drugiego zbioru i części wspólnej. Jeśli 
są błędnie umieszczone, poproś o poprawienie.

• Złóż lub zasłoń tablicę i poproś uczniów o narysowanie 
tabelki w zeszycie i wpisanie do niej wyrazów. Przypo-
mnij, że niektóre wyrazy można zapisać w obu kolumnach. 
Opcjonalnie można narysować zbiory jak na tablicy. 

• Odsłoń tablicę i poproś uczniów o samodzielne sprawdze-
nie zadania.

5 Play.
• Poproś uczniów o nazwanie kolejnych ilustracji na plan-

szy. Powiedz, że za chwilę zagracie w Noughts and Crosses, 
przypomnij zasady i poproś o narysowanie plansz w zeszy-
tach, opcjonalnie możesz rozdać kartki z narysowanymi już 
planszami. 

• Uczniowie w parach na zmianę nazywają obiekty na zdję-
ciach i rysują kółko lub krzyżyk w odpowiednim polu na 
kartkach. Dodaj, że brak odpowiedzi lub zła odpowiedz 
oznacza utratę kolejki.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Do pustych opakowań po jajkach z niespodzianką włóż paski 
z pytaniami. Podziel uczniów na dwie lub trzy drużyny i po-
proś ucznia z pierwszej drużyny o wylosowanie jajka, prze-
czytanie pytania i podanie odpowiedzi. Jeśli uczeń odpowie 
samodzielnie – przyznaj drużynie 2 punkty, jeśli zwróci się do 
swojej drużyny o pomoc – 1 punkt, pod warunkiem, że jest to 
właściwa odpowiedź. Następnie zaproś ucznia z drugiej dru-
żyny i kontynuujcie grę. Na koniec przeliczcie punkty, wygry-
wa drużyna z największą liczbą punktów. 
Przykładowe pytania:
 1.  When is summer in Australia?
 2. Where do people spend Christmas in Australia?
 3. When is spring in Australia?
 4. What is Ayers Rock?
 5. When is autumn in Australia?
 6. What’s the biggest city in Australia? 
 7. What’s Sydney Opera House? 
 8. Where is Uluru? 
 9. What’s the highest mountain in Australia? 
10. What is Australia?
11. When is winter in Australia?
12. What’s the weather like in summer in Australia?
13. What is Mount Kościuszko?
14. What’s the weather like in autumn in Australia? 
15. What is the famous art centre?
16. What’s the weather like in winter in Australia? 
17. What is happening in spring?
18. What language do the people speak in Australia?  
19. What’s the capital of Australia? 
20. What animals live in Australia?

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

1 Read and say.  

In Australia ...
1 What language do people speak there?
2 When are the summer months there?
3 Is Sydney the capital of Australia?
4 Does it snow there?
5 Are there any mountains there?
6 What animals live there?

2 Read, listen and point. Say.  3/27

This is Australia. It’s a very big country, but not a very big continent 
and people speak English there. The capital city of Australia is Canberra, 
but the biggest city is Sydney. It’s got the beautiful Sydney Opera House 
– it’s a famous arts centre.  
There are deserts, rainforests and a lot of beaches in Australia. 
In the centre of Australia, there is the biggest red rock in the world 
– Ayers Rock (or Uluru). There are also mountains, and the highest 
mountain in Australia is Mount Kościuszko. Remember kangaroos 
and koalas! They live in Australia, too. And there are more sheep than 
people! When it’s cold and snowy in Poland, it’s summer in Australia!

In Australia ...

Culture CornerCulture Corner

1. Uczniowie czytają pytania i podają te odpowiedzi, które znają. 
2. Uczniowie czytają tekst, słuchają nagrania i wskazują poszczególne miejsca na mapie. Następnie jeszcze raz 

odpowiadają na pytania z ćw. 1.
102

Land down under: Australia

3 Read and say.  

Re: Patrick’s Australia

patrick@aussieland.au

Dear Patrick,

Thank you for your e-mail. I’m from Gdańsk in Poland. Gdańsk is at the seaside 

and we have beautiful . We have  in winter, sometimes at Christmas. 

In the summer, we  and we go . In the winter some people go 

in the . I love . 

Can you send me some  from Australia, please?

Take care,

Kasia

4   Read and say. Write.  5   Play.  

Australia Poland

snowy Christmas

Warsaw

Canberra

Mount Kościuszko

Rysyrainforest

kangaroo

cow

koala
hedgehog

desert
beach

Christmas 
on the beach

3. Uczniowie czytają e-mail, zastępując obrazki odpowiednimi słowami.
4. Uczniowie odczytują słowa i mówią, co znajduje się w Polsce, a co – w Australii. Następnie w zeszytach rysują 

i uzupełniają tabelkę. Niektóre słowa należy napisać w obu kolumnach.
5. Uczniowie w parach grają w kółko i krzyżyk. Rysują planszę w zeszytach i na zmianę zaznaczają swoje pola, 

nazywając obiekty przedstawione na zdjęciach. Kto nie potrafi podać słowa – traci kolejkę.
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Cele językowe
Uczeń:
• poznaje podstawowe informacje o Kanadzie, 
• rozumie treść przeczytanego tekstu,
• potra�  odpowiedzieć na pytania na podstawie tekstu,
• wskazuje i nazywa obiekty na ilustracjach,
• potra�  dopasować wyrazy z języka angielskiego do polskich 

odpowiedników, 
• czyta z podziałem na role,
• potra�  poprawić błędne zdania,
• czyta ze zrozumieniem, uzupełniając tekst brakującymi 

wyrazami.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie słucha poleceń i właściwie reaguje,
• potra�  współpracować w parze.

Słownictwo czynne
A maple leaf, neighbour, deer, moose, beaver, catch, racket, second, 
French, many others, hockey, lacrosse, football, Polish, skiing, white 
and red, foxes, Warsaw, Ottawa, capital, English.

Słownictwo bierne
Hockey, Ottawa, lacrosse, � ag, Toronto, lakes and forests. You know 
Great Britain, the USA and Australia, do you know any other English 
speaking countries? What’s the capital city of Canada? What’s the 
colour of the Canadian � ag? What’s the national sport in Canada? 
What language do the people speak in Canada? Where is the 
longest street? What animals live in Canada? What is lacrosse?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 104, 105), płyta CD, mapa lub globus, kostki do 
gry, karty wyrazowe w języku polskim i angielskim, opcjonalnie 
– karty z tabelkami.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Zapytaj, jakie kraje anglojęzyczne poznali do tej pory 

uczniowie, wykorzystaj mapę lub globus. Powiedz: You 
know Great Britain, the USA and Australia, do you know any 
other English speaking countries?. Wskaż Kanadę na mapie 
lub globusie. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

1 Read, listen and point.

Culture Corner, Canada.
1 Read, listen and point.
Canada is a very big country, the second biggest in the world, 
and Ottawa is the capital city. We speak English and French
in Canada. The USA is our neighbour.
Our � ag is red and white with a maple leaf on it.
There are a lot of lakes and forests, but there is only one little 
desert, and there are a lot of animals: deer, moose, beavers 
and many others.
There are very big cities like Toronto and in Ontario there
is the longest street in the world!
We play lots of winter sports. Our national sport is hockey.
In the summer, many people play lacrosse – in this game you 
catch a ball into a special racket. 

3/28

• Włącz nagranie i poproś o jednoczesne słuchanie i czyta-
nie tekstu. Wymieniaj nazwy w przypadkowej kolejno-
ści: hockey, Ottawa, lacrosse, � ag, Toronto, lakes and forests. 
Uczniowie wskazują ilustracje w podręczniku. 

• Rozdaj uczniom karty wyrazowe w języku angielskim i pol-
skim: a maple leaf, neighbour, deer, moose, beaver, catch, 
racket, second, French, many others, liść klonu, sąsiad, jeleń/
sarna, łoś, bóbr, łapać, rakieta, drugi, francuski, wiele innych. 
Poproś o odnalezienie i połączenie w pary odpowiedników 
polskich i angielskich. 

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli tekst. Zapytaj: What’s 
the capital city of Canada? What’s the colour of the Canadian 
� ag? What’s the national sport in Canada? What language do 
the people speak in Canada? Where is the longest street? What 
animals live in Canada? What is lacrosse?. Uczniowie odpo-
wiadają, odwołując się do tekstu.

2 Read and say true or false.
• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie zdań i zdecydo-

wanie, czy są prawdziwe czy fałszywe. Powiedz, że zdania 
fałszywe należy poprawić na podstawie tekstu. 

• Rozdaj uczniom w parach kostki do gry i poproś, aby na 
zmianę rzucali kostką, czytali zdania i udzielali odpowiedzi 
Yes lub No.

3 Read, choose and and say.
• Poproś wybranych uczniów o przeczytanie kolejnych zdań 

uzupełnionych właściwymi wyrazami. 
• Podziel uczniów na dwie grupy: Darek i Pete. Odczytuj zda-

nia z dialogu, a uczniowie je powtarzają z podziałem na role. 

1 Read, listen and point.  3/28

2 Read and say true or false.  

Canada is a very big country, the second 
biggest in the world, and Ottawa is the capital 
city. We speak English and French in Canada. 
The USA is our neighbour.

Our flag is red 
and white with 
a maple leaf 
on it.

There are a lot of 
lakes and forests, but 
there is only one little 
desert, and there are 
a lot of animals: deer, 
moose, beavers and 
many others. 

There are 
very big cities 
like Toronto 
and in Ontario 
there is the 
longest street 
in the world!

We play lots of winter sports. 
Our national sport is hockey. 
In the summer, many people play 
lacrosse – in this game you catch 
a ball with a special racket.

1 Canada is a very big country. Yes No

2 France is Canada’s neighbour. Yes No

3 In lacrosse, you kick a ball. Yes No

4 There are moose and deer in the forests. Yes No

5 A lot of people play hockey in Canada. Yes No

6 Canada’s flag is red and white with a maple leaf. Yes No

CANADA

Culture CornerCulture Corner

1. Uczniowie czytają tekst, słuchają nagrania i wskazują odpowiednie zdjęcia.
2. Uczniowie w parach czytają zdania i mówią, czy są prawdziwe (Yes) czy fałszywe (No).104
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• Poproś uczniów o przeczytanie dialogu w parach. Podczas 
czytania można przyłożyć rękę do ucha, naśladując rozmo-
wę przez przez telefon. 

4 Read, look and say.
• Wymieniaj w dowolnej kolejności wyrazy z ramki, a ucznio-

wie niech je wskazują. 
• Poproś o odszukanie tych wyrazów w diagramie. Przypo-

mnij, że w podręczniku nie można zakreślać.
• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie zdań i uzupełnienie 

ich wyrazami z ramki. 
• Teraz podajesz wybrany wyraz z ramki a chętni uczniowie 

czytają poprawnie zdanie z tym wyrazem. W podobny spo-
sób kontynuuj zabawę, wybierając kolejne wyrazy z ramki. 

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Zapisz na tablicy słowa, np.: deer, moose, beaver, fox, hockey, 
lacrosse, football, skiing, maple, neighbour, capital.
Rozdaj uczniom karty z tabelą 10 x 10. Poproś o wpisanie 10 
podanych na tablicy wyrazów w poziomie lub w pionie. W po-
zostałe puste pola uczniowie wpisują dowolne litery. Przy-
pomnij o zasadach: jedno pole – jedna litera; litery piszemy 
wielką literą, nie zmieniamy koloru czy wielkości liter. Poproś 
uczniów o wymienienie się kartami w parach i odszukanie 10 
ukrytych wyrazów i zakreślenie ich. Dla ułatwienia pozostaw 
wyrazy na tablicy.

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

1 Read, listen and point.  3/28

2 Read and say true or false.  

Canada is a very big country, the second 
biggest in the world, and Ottawa is the capital 
city. We speak English and French in Canada. 
The USA is our neighbour.

Our flag is red 
and white with 
a maple leaf 
on it.

There are a lot of 
lakes and forests, but 
there is only one little 
desert, and there are 
a lot of animals: deer, 
moose, beavers and 
many others. 

There are 
very big cities 
like Toronto 
and in Ontario 
there is the 
longest street 
in the world!

We play lots of winter sports. 
Our national sport is hockey. 
In the summer, many people play 
lacrosse – in this game you catch 
a ball with a special racket.

1 Canada is a very big country. Yes No

2 France is Canada’s neighbour. Yes No

3 In lacrosse, you kick a ball. Yes No

4 There are moose and deer in the forests. Yes No

5 A lot of people play hockey in Canada. Yes No

6 Canada’s flag is red and white with a maple leaf. Yes No

CANADA

Culture CornerCulture Corner

1. Uczniowie czytają tekst, słuchają nagrania i wskazują odpowiednie zdjęcia.
2. Uczniowie w parach czytają zdania i mówią, czy są prawdziwe (Yes) czy fałszywe (No).104

Canada

3 Read, choose and say.  

4 Read, look and say.  

I’m fine. I’m having an English lesson in half an hour, 
 at ten o’clock. What  time  /  hour  is it now in Poland?

Oh, in my English lesson we’re learning about flags.
 What’s the flag of Poland?

I like  rollerblading  /  ice skating  in the winter. 
 And I play lacrosse. And you?

It’s white and red, too. And it has a  red / white  maple leaf.

Pete

Pete

Pete

Pete

Hello, Pete. How are you?
Darek

It’s half past three. It’s six hours  earlier  /  later 
than in Canada. What sports do you like?

Darek

It’s white and red. What’s the flag of Canada?
Darek

I play football in the summer and I  ski  /  rollerblade 
in the mountains in the winter. 

Darek

1 The capital of Poland is .

2 Our flag is .

3 We speak .

4 There are  in Poland 
and they live in the forest.

5 In the summer we play , 
and in the winter we go .

W J V P S U Z

H D H O K H J

I W G L I L W

T W F I I U A

E D O S N K R

A O O H G V S

N E T M Q F A

D P B S D O W

R V A Z G X U

E S L I K E T

D Y L F P S Y

football   Polish  skiing
white and red  foxes  Warsaw

3. Uczniowie czytają dialog, wskazując właściwe słowa.
4. Uczniowie w grupach lub w parach odczytują zdania, uzupełniając je właściwymi słowami odszukanymi 

w diagramie.
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• udziela odpowiedzi na podstawie tekstu i ilustracji,
• czyta tekst z podziałem na role,
• czyta zdania, wybierając właściwe zakończenia z ramki,
• potra�  wskazać zdjęcia/wyrazy na podstawie wysłuchanego 

tekstu,
• śpiewa piosenkę o Halloween.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• naśladuje czynności poprzez ruch i gest,
• uważnie słucha poleceń i właściwie reaguje,
• poznaje tradycje i obyczaje krajów anglojęzycznych,
• potra�  pracować w parze/grupie.

Słownictwo czynne
Costume, ghost, skeleton, vampire, witch, pink, Trick or treat! Happy 
Halloween! I’m a witch / skeleton / vampire / ghost. I’m a scary witch / 
sceleton / vampire / ghost. Christmas, Easter, New Year, Mother’s Day.

Słownictwo bierne
Are they Polish or British holidays/celebrations? Do you know any 
other holidays/celebrations? Which of them are Polish? Which 
of them are English? What holiday is it? Bobbling apples. Apple 
on a String. Repeat and point to the right words. How many boys 
can you see? How many girls are there? Who is the woman in the 
picture? What has she got? Where are the children? Are they happy? 
What is the colour of Rosie’s costume? What is Matt wearing on his 
face? Who is Sam? What is the colour of Emma’s costume? Are there 
any ghosts? What has the teacher got for everybody? Wearing scary 
masks, wearing hats / a costume, have got pumpkin bags.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 106, 107), zeszyt ćwiczeń (s. 132), płyta CD, kar-
ty wyrazowe i obrazkowe ze słowami z ramki, kostki do gry, 
opcjonalnie nitka lub sznurek i jabłka.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Przypomnij z uczniami wszystkie święta, które dotychczas 

poznali, poproś o ich wymienienie: Christmas, Easter, New 
Year, Mother’s Day. Zapytaj: Are they Polish or British holi-
days/celebrations? Dodaj: Do you know any other holidays/
celebrations? Which of them are Polish? Which of them are 
English?.

• Powiedz, że na dzisiejszej lekcji uczniowie dowiedzą się 
o jednym z brytyjskich świąt, zapytaj: What holiday is it?. 
Chętni uczniowie odpowiadają. 

• Powiedz, że Halloween jest świętem obchodzonym w Wiel-
kiej Brytanii. Obchodzimy je 31 października. Podczas tego 
święta dzieci przebierają się i chodzą od domu do domu, 
mówiąc: Trick or treat. Jeśli otrzymają słodycze, to już nie 
robią psikusów. Jest to również święto, podczas którego 
dzieci przebierają się i bawią się w szkole i domu w takie 
zabawy, jak Bobbling apples czy Apple on a String. Jeśli trze-
ba – wyjaśnij, na czym te zabawy polegają. 

• Powiedz, Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Celebrations, Halloween. Dictionary.
Listen and repeat.
costume, ghost, skeleton, vampire, witch, pink, Trick or treat!

3/29

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa, 
wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and point to the 
right words.

• Pokazuj karty wyrazowe i proś o ich nazywanie. Możesz 
dodać karty obrazkowe do kart wyrazowych. Podawaj na-
zwy w różny sposób, np. cicho, grubym głosem, sylabizując, 
szeptem, cienkim głosem i poproś o powtarzanie. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 132. Poproś uczniów o uzupeł-
nienie podpisów do zdjęć odpowiednimi literami.

1 Listen and read.

Celebrations, Halloween. 1 Listen and read.
Sam: Hello, Mrs Barclay. Trick or treat!
Mrs Barclay:  You’re all good children so here’s a treat for 

everybody. 
Emma:  Thanks. Yummy! Do you like my blue costume? 

I’m a witch. 
Mrs Barclay: It’s a great costume.
Rosie: I’m a pink witch. I’ve got a bag too. It’s a pumpkin.
Matt: I’m a skeleton. I’m wearing a scary mask!
Mrs Barclay:  Your costumes are great! Are there any ghosts

or vampires? 
Sam:  I’m a vampire! But there aren’t any ghosts this 

year. 
Mrs Barclay: Goodbye, children. Happy Halloween!
Children: Goodbye, Mrs Barclay. Happy Halloween!

3/30

costume  ghost  skeleton  vampire  

witch  pink  Trick or treat!

1 Listen and read.  3/30

Sam: Hello, Mrs Barclay. Trick or treat!
Mrs Barclay: You’re all good children so here’s a treat for everybody. 
Emma: Thanks. Yummy! Do you like my blue costume? I’m a witch.
Mrs Barclay: It’s a great costume. 
Rosie: I’m a pink witch. I’ve got a bag too. It’s a pumpkin.
Matt: I’m a skeleton. I’m wearing a scary mask!
Mrs Barclay: Your costumes are great! Are there any ghosts or vampires?
Sam: I’m a vampire! But there aren’t any ghosts this year.
Mrs Barclay: Goodbye, children. Happy Halloween!
Children: Goodbye, Mrs Barclay. Happy Halloween!

CelebrationsCelebrations

3/29

1. Uczniowie powtarzają słówka, następnie słuchają nagrania dialogu, a potem odczytują go na głos.
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• Zadaj pytania do ilustracji: How many boys can you see? How 
many girls are there? Who is the woman in the picture? What 
has she got? Where are the children? Are they happy?.

• Włącz nagranie, poproś o uważne słuchanie i śledzenie 
tekstu.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania: What is 
the colour of Rosie’s costiume? What is Matt wearing on his 
face? Who is Sam? What is the colour of Emma’s costiume? 
Are there any ghosts? What has the teacher got for everybody?.

• Podziel uczniów na pięć grup i przydziel im role: Mrs Barclay, 
Emmy, Rosie, Sama i Matta. Odczytuj zdania i poproś o ich 
powtarzanie zgodnie z podziałem ról. Zmień przydział ról 
i przeczytajcie tekst ponownie. 

• Wybierz pięcioro uczniów, przydziel im role i poproś o wyj-
ście na środek klasy; wybierz kolejnych pięć osób i również 
przydziel im role. Zadaniem uczniów siedzących w ławkach 
jest czytać tekst z podziałem na role, a zadaniem uczniów 
na środku klasy jest naśladować ruchem, gestem i mimiką 
wybraną rolę. Możesz powtórzyć czytanie dialogu, wybie-
rając kolejne chętne dzieci. 

2 Look and read.
• Wymieniaj w dowolnej kolejności wyrazy z ramki. Ucznio-

wie powtarzają za Tobą i wskazują słowa. 
• Poproś chętnych uczniów o przeczytanie zdań uzupeł-

nionych właściwymi słowami z ramki. Teraz Ty podajesz 
wybrany wyraz z ramki, a chętni uczniowie czytają popraw-
nie zdanie z tym wyrazem. 

• Możecie kontynuować zabawę w parach. Uczniowie na 
zmianę rzucają kostką i czytają zdania z właściwymi zakoń-
czeniami. Liczba oczek oznacza numer zdania. 

3 Listen, point and sing.

Celebrations, Halloween.
3 Listen, point and sing.
Trick or treat. Trick or treat. Happy Halloween!
Trick or treat. Trick or treat. Happy Halloween!

I’m a witch. I’m a scary witch.
Happy Halloween! Happy Halloween! 

I’m a skeleton. I’m a scary skeleton. 
Happy Halloween! Happy Halloween! 

I’m a vampire. I’m a scary vampire. 
Happy Halloween! Happy Halloween! 

I’m a ghost. I’m a scary ghost.
Happy Halloween! Happy Halloween! 

Trick or treat. Trick or treat. Happy Halloween!
Trick or treat. Trick or treat. Happy Halloween!

3/31

• Włącz nagranie i poproś, aby w trakcie słuchania piosenki 
dzieci wskazywały odpowiednie zdjęcia: Listen and point to 
the right pictures.

• Podziel uczniów na dwie grupy i poproś o powtarzanie wer-
sów w następujący sposób: grupa pierwsza mówi pierwszą 
i trzecią zwrotkę, a grupa druga – drugą i czwartą. Refren 
na początku i na końcu: Trick or treat. Trick or treat. Happy 
Halloween! powtarzają wszyscy. Zamień grupy i powtórzcie 
ponownie. 

• Spróbujcie zaśpiewać piosenkę z podziałem na grupy – jak 
opisane wyżej.

• Dodaj gesty do wyrazów kluczowych, np. witch – wykonaj 
młynek dłońmi, ghost – pomachaj ramionami, Halloween – 
unieś ręce do góry, vampire – wyciągnij ręce przed siebie, 
pokaż zęby, skeleton – naśladuj poruszanie się szkieletu, 
trick or treat – pstryknij palcami. Wymieniaj słowa i wyra-
żenia w dowolnej kolejności, a uczniowie niech pokazują 
właściwe gesty. Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę, ilustrując 
ją gestami. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 132. Poproś uczniów, aby wycię-
li i pokolorowali wybrane postaci z wycinanki. Następnie 
każde dziecko przedstawia swoją postać zgodnie ze wzo-
rem. Możesz zapisać wzory zdań na tablicy.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Powiedz, że pobawicie się w Apple on a String. Poproś uczniów 
o dobranie się w pary i rozdaj po jednym jabłku na nitce lub 
sznurku. Jeden uczeń trzyma nitkę/sznurek, drugi próbuje 
ugryźć jabłko. Po chwili uczniowie zamieniają się rolami.

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

costume  ghost  skeleton  vampire  

witch  pink  Trick or treat!

1 Listen and read.  3/30

Sam: Hello, Mrs Barclay. Trick or treat!
Mrs Barclay: You’re all good children so here’s a treat for everybody. 
Emma: Thanks. Yummy! Do you like my blue costume? I’m a witch.
Mrs Barclay: It’s a great costume. 
Rosie: I’m a pink witch. I’ve got a bag too. It’s a pumpkin.
Matt: I’m a skeleton. I’m wearing a scary mask!
Mrs Barclay: Your costumes are great! Are there any ghosts or vampires?
Sam: I’m a vampire! But there aren’t any ghosts this year.
Mrs Barclay: Goodbye, children. Happy Halloween!
Children: Goodbye, Mrs Barclay. Happy Halloween!

CelebrationsCelebrations

3/29

1. Uczniowie powtarzają słówka, następnie słuchają nagrania dialogu, a potem odczytują go na głos.
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2. Uczniowie głośno odczytują zdania, dobierając do każdego z nich właściwe zakończenie.
3. Uczniowie słuchają piosenki i wskazują odpowiednie zdjęcia, a następnie wspólnie śpiewają piosenkę, ilustrując ją 

gestami. Ochotnicy śpiewają role poszczególnych postaci.

2 Look and read.  

1 Mrs Barclay .

2 The boys .

3 Matt .

4 Emma .

5 The girls .

6 Rosie and Sam .

3 Listen, point and sing.  3/31

are wearing scary masks    
is a blue witch    

are wearing hats   
have got pumpkin bags    

is a skeleton   
isn’t wearing a costume

Trick or treat! Trick or treat! 
Happy Halloween!

I’m a witch. 
I’m a scary witch!
Happy Halloween! 
Happy Halloween!
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• udziela odpowiedzi na podstawie tekstu i ilustracji,
• czyta tekst z podziałem na role,
• potra�  zapytać o walentynkowe obiekty wg wzoru,
• wykonuje kartę z życzeniami, 
• śpiewa piosenkę o walentynkach.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie słucha poleceń i właściwie reaguje,
• poznaje tradycje i obyczaje krajów anglojęzycznych,
• potra�  pracować w parze/grupie.

Słownictwo czynne
Christmas, Easter, New Year, Mother’s Day, Halloween card, heart, 
perfume, ring, rose, inside, lovely, chocolates, card. I love you! Is it 
a card / ring / rose / perfume / chocolate? Valentine’s Day is for me 
and you. Because I love you. Yes,I love you. I’ve got red roses and 
my heart is yours. I’ve got some chocolates and my heart is yours. 
Maybe it’s a card. I think it’s a ring.

Słownictwo bierne
Are they Polish or British holidays/celebrations? What holiday is it? 
Close your eyes! Open your eyes! What can you see in the picture? 
What is the colour of the objects? Why red? Repeat and point to 
the right words/pictures. What does mum like? What has mum got 
for dad? What is inside the card? Has dad got a present for mum? 
February the 14th. It’s Valentine’s day.

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 108, 109), zeszyt ćwiczeń (s. 133), płyta CD, kar-
ty obrazkowe i wyrazowe ze słowami z ramki, czerwony i biały 
karton, klej, nożyczki, ozdoby (np. wstążki, brokat, naklejki), 
mazaki, karteczki, pudełka.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Przypomnij z uczniami wszystkie święta, które dotychczas 

poznali, poproś o ich wymienienie: Christmas, Easter, New 
Year, Mother’s Day, Halloween. Zapytaj: Are they Polish or 
British holidays/celebrations?.

• Zapytaj, czy uczniowie domyślają się, o jakim święcie będzie 
dzisiaj mowa. Chętni uczniowie odpowiadają. 

• Powiedz, że Valentine’s Day jest świętem obchodzonym 
w Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach. Obchodzimy je 
14 lutego. Podczas tego święta dzieci i dorośli obdarowują 
się słodkościami, kwiatami, ślą kartki i życzenia, jako dowód 
miłości i sympatii. Św. Walenty udzielał ślubu legionistom 
w czasach cesarza, który zabronił małżeństw. Za to został 
wtrącony do więzienia i skazany na śmierć. Przed śmiercią, 
14 lutego, wysłał kartkę z wyznaniem miłości do ukochanej. 

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Celebrations, Valentine’s Day. 
Dictionary. Listen and repeat.
card, heart, perfume, ring, rose, inside, lovely, I love you!

3/32

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa, 
wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and point to the 
right words.

• Pokaż karty obrazkowe i poproś o ich nazwanie. Ponownie 
pokaż karty, tym razem zapytaj: What’s this?, a uczniowie 
odpowiadają. Każdą kartę umieść na tablicy.

• Poproś chętnego ucznia o wylosowanie karty wyrazowej 
i dopasowanie do właściwej karty obrazkowej na tablicy. 
Kontynuuj zabawę z pozostałymi kartami.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 133. Poproś uczniów o odszu-
kanie i zakreślenie wyrazów w wężu. Z pozostałych liter 
należy ułożyć hasło.

1 Listen and read.

Celebrations, Valentine’s Day. 1 Listen and read. 
Tom:  Tomorrow is February the 14th. It’s Valentine’s day. 

Dad has got these lovely presents for mum.
Hannah: Look at this beautiful red rose. What’s in the box?
Tom: I think it’s some chocolates. Mum likes chocolates. 
Hannah: Or maybe it’s a ring or some perfume.
Tom:  No, I think it’s chocolates. Has mum got a present

for dad? 
Hannah:  Yes, she has got a card for him. It’s a red heart. Inside 

the card it says ‘I love you.’ 
Tom: That’s nice.

3/33

• Zapytaj: What can you see in the picture? What is the colour 
of the objects?. Dodaj: Why red?. Chętni uczniowie odpo-
wiadają.

• Włącz nagranie, poproś o uważne słuchanie i śledzenie 
tekstu.

card  heart  perfume  ring  rose

inside  lovely  I love you!

1 Listen and read.  3/33

3/32

Tom:   Tomorrow is February 14th. It’s Valentine’s Day. Dad’s got these 
lovely presents for mum.

Hannah: Look at this beautiful red rose. What’s in the box?
Tom: I think it’s some chocolates. Mum likes chocolates.
Hannah: Or maybe it’s a ring or some perfume.
Tom: No, I think it’s chocolates. Has mum got a present for dad?
Hannah:  Yes, she has got a card for him. It’s a red heart. 

Inside the card it says ‘I love you.’
Tom: That’s nice.

CelebrationsCelebrations

1. Uczniowie powtarzają słówka, następnie słuchają nagrania dialogu, a potem odczytują go na głos.
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• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść nagrania: What 
does mum like? What has mum got for dad? What is inside the 
card? Has dad got a present for mum?.

• Podziel uczniów na dwie grupy i przydziel im role: Toma
i Hannah. Odczytuj zdania i poproś o ich powtarzanie zgod-
nie z podziałem ról. Zmień przydział ról i przeczytajcie dia-
log ponownie. Poproś wybrane pary o przeczytanie dialogu 
z podziałem na role. 

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 133. Poproś uczniów, aby uzu-
pełnili dialog właściwymi fragmentami, wpisując litery 
w luki. Włącz ponownie nagranie i poproś o sprawdzenie 
zadania.

2 Make and play.
• Rozdaj uczniom w parach po pięć karteczek i poproś o na-

rysowanie obiektów: chocolates, ring, perfume, card, rose
(uczniowie mogą wcześniej przygotować ilustracje tych 
przedmiotów z kolorowych gazet). Jeśli macie do dyspo-
zycji pudełka, poproś jedno dziecko w parze o włożenie 
wybranego przedmiotu do pudełka (można też schować 
obrazek w dłoniach). Drugie dziecko próbuje odgadnąć, 
podając swoje przypuszczenia: Maybe it’s a card. I think it’s 
a ring. Uczniowie na zmianę wybierają ilustracje i zgadują.

3 Make and write.
• Poproś o przygotowanie potrzebnych materiałów: czer-

wonego i białego kartonu, kleju, nożyczek, ozdób (jak np. 

wstążki, brokat, naklejki), mazaków. Napisz na tablicy kilka 
przykładowych życzeń walentynkowych, np.:

Happy Valentine’s Day!

I love you!

Roses are red, 
Violets are blue,
I love you more, 
Than you think I do.

Roses are red, 
Violets are blue, 
Sugar is sweet, 
And so are you.

I like co� ee. I like tea. 
I like you. Do you like me?

• Uczniowie wykonują kartki walentynkowe i zapisują na 
nich wybrane życzenia.

4 Listen and sing.

Celebrations, Valentine’s Day. 4 Listen and sing. 
Valentine’s Day is for me and you. 
Because I love you. Yes, I love you.
I’ve got red roses and my heart is yours. 
Valentine’s Day is for me and you. 
I’ve got red roses and my heart is yours. 
Valentine’s Day is for me and you. 
Because I love you. Yes, I love you.
I’ve got some chocolates and my heart is yours. 
Valentine’s Day is for me and you. 
I’ve got some chocolates and my heart is yours. 
Valentine’s Day is for me and you. 

3/34

• Włącz nagranie i poproś, aby w trakcie słuchania piosenki 
dzieci podnosiły ręce, kiedy usłyszą słowo valentine, i ukła-
dały serce z dłoni, kiedy usłyszą love.

• Ponownie odtwórz nagranie i poproś o policzenie, ile razy 
pojawiają się słowa: heart, you, me. Możesz podzielić klasę 
na grupy i każdej z nich przydzielić jedno słowo. Poproś 
uczniów o powtórzenie wersów w następujący sposób: 
jeden wers radośnie, a drugi smutno, na zmianę.

• Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę.

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

Notatki:

card  heart  perfume  ring  rose

inside  lovely  I love you!

1 Listen and read.  3/33

3/32

Tom:   Tomorrow is February 14th. It’s Valentine’s Day. Dad’s got these 
lovely presents for mum.

Hannah: Look at this beautiful red rose. What’s in the box?
Tom: I think it’s some chocolates. Mum likes chocolates.
Hannah: Or maybe it’s a ring or some perfume.
Tom: No, I think it’s chocolates. Has mum got a present for dad?
Hannah:  Yes, she has got a card for him. It’s a red heart. 

Inside the card it says ‘I love you.’
Tom: That’s nice.

CelebrationsCelebrations

1. Uczniowie powtarzają słówka, następnie słuchają nagrania dialogu, a potem odczytują go na głos.
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2. Uczniowie na zmianę chowają do pudełka karteczki przedstawiające różne przedmioty (zdjęcia wycięte z gazet 
lub własnoręcznie wykonane rysunki) i próbują odgadnąć, co w nim jest.

3. Uczniowie wykonują kartki walentynkowe z życzeniami.
4. Uczniowie słuchają piosenki i śpiewają ją wspólnie.

2 Make and play. 

3 Make and write. 

4 Listen and sing.  3/34

Maybe it’s …

What’s in the box?

I think it’s …

I l,o[we] [yo+u,

I l,o[we] [yo+u,
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Cele językowe
Uczeń:
• zapamiętuje nowe wyrazy i zna ich znaczenie,
• rozumie treść wysłuchanej historyjki,
• potra�  odpowiedzieć na pytania dotyczące treści historyjki,
• potra�  czytać fragmenty historyjki z podziałem na role.

Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• uważnie słucha poleceń i właściwie reaguje,
• z uwagą słucha i naśladuje ruchem, gestem i mimiką treść 

opowiadania,
• współpracuje w grupie,
• potra�  wspólnie z innymi wykonać elementy scenogra� i.

Słownictwo czynne
Cave, gold, magician, master, princess, wish, bad man, clean, dirty, 
free, poor. Don’t leave me … That’s good news! Aladdin, Jasmine, 
Genie.

Słownictwo bierne
Repeat and point to the right words. Listen to the story and point to 
the right pictures. Who loves Princess Jasmine? Who is a bad man? 
Why is Aladdin scared? What are the three wishes? Does Princess 
Jasmine love Aladdin?

Środki dydaktyczne
Podręcznik (s. 110, 111, 112), zeszyt ćwiczeń (s. 134), płyta CD, 
karty obrazkowe i wyrazowe ze słowami z ramki, karteczki do 
losowania ról, materiały do przygotowania scenogra� i: karto-
ny, szary papier, farby, pędzle, klej, nożyczki, bibuła, itd.

Rozgrzewka
• Przywitaj się z dziećmi rymowanką powitalną.
• Poproś uczniów o zanotowanie liter, które podyktujesz: 

I, L, A, N, D, A, D, a następnie o ułożenie z nich wyrazu. Mo-
żesz podpowiedzieć, że jest to imię bohatera. Zapytaj, czy 
uczniowie znają baśń o Aladynie.

• Powiedz: Look, look, it’s time for a book i poproś o otworzenie 
podręczników.

Dictionary

Play, Dictionary. Listen and repeat.
cave, gold, magician, master, princess, wish, bad man,
clean, dirty, free, poor. Don’t leave me … That’s good news!

3/35

• Włącz nagranie i poproś, aby uczniowie powtórzyli słowa 
i zwroty, wskazując je jednocześnie w ramce: Repeat and 
point to the right words.

• Powiedz, aby dzieci otworzyły słowniczki i sprawdziły 
znaczenie nowych słów i zwrotów w wyznaczonym limicie 
czasowym. 

• Rozdaj uczniom karty obrazkowe i wyrazowe. Wymieniaj 
polskie tłumaczenia wyrazów w dowolnej kolejności, np. 
księżniczka, czysty, życzenie, złoto, pan, jaskinia, wolny, zły 
człowiek, brudny, czarodziej, biedny. To dobra wiadomość. 
Nie opuszczaj mnie … Zadaniem uczniów jest ponosić do 
góry właściwe karty obrazkowe i wyrazowe. 

• Ponownie wymieniaj w przypadkowej kolejności słowa 
w języku polskim, a uczniowie z odpowiednimi kartami 
podchodzą i kładą je na biurku. Błędne karty od razu odda-
waj uczniom, ponownie je nazywając.

1 Listen and read.

Play. 1 Listen and read.
1
Aladdin:  I love Princess Jasmine, but I’m poor. I haven’t got 

any money.
Magician: There’s Aladdin. He can help me. Hee, hee.
2
Magician: Hello. I’m your uncle. I can help you.
Aladdin: I’ve got an uncle! That’s good news! 
Magician: Come with me.
3
Magician:  I’ve got the gold now! Ha, ha! I’m not your uncle. 

I’m a magician. 
Aladdin: Don’t leave me in this cave! You are a bad man!
4
Aladdin: This lamp is dirty. I can clean it. What’s happening?
5
Genie:  I’m the Genie of the Lamp. I can give you three 

wishes.You are my master.
Aladdin: Erm ... Hello, Genie. I’m Aladdin.
6
Aladdin:  I’ve got three wishes. I’d like to have lots of gold.

I’d like Princess Jasmine to fall in love with me. 
Genie: Abracadabra.
7
Jasmin: Aladdin, I love you!
Aladdin: I love you too, Princess Jasmine.
8
Genie: You have got one more wish, Aladdin.
Aladdin: OK. I wish for the Genie to be free.

3/36

cave  gold  magician  master  princess

wish  bad man  clean  dirty  free

1

3

2

4

1 Listen and read.  3/36

Hello. I’m your uncle.

That’s good news!

This lamp is dirty. I can clean it. 
What’s happening?

I’ve got the gold 
now! Ha, ha! 

I love Princess 
Jasmine, but I’m poor.

Don’t leave me in this cave.

There’s Aladdin. 

3/35

1. Uczniowie powtarzają słówka, następnie słuchają dialogów, śledzą historyjkę i odczytują zdania.
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Aladdin

• Włącz nagranie i powiedz, aby uczniowie w trakcie słucha-
nia wskazywali odpowiednie obrazki: Listen to the story and 
point to the right pictures.

• Sprawdź, czy uczniowie zrozumieli treść historyjki. Zapy-
taj: Who loves Princess Jasmine? Who is a bad man? Why 
is Aladdin scared? What are the three wishes? Does Princess 
Jasmine love Aladdin?.

• Odczytuj kolejno zdania z historyjki i poproś o ich powta-
rzanie. Ponownie odczytuj, zatrzymując się przed ostatnimi 
wyrazami w zdaniach, a uczniowie powtarzają i dokańczają 
zdania.

• Podziel uczniów na cztery grupy i przydziel im role: Alady-
na, księżniczki, dżina i magika. Poproś o odczytywanie hi-
storyjki z podziałem na role. Możesz powtórzyć, zmieniając 
uczniom role.

Zeszyt ćwiczeń, ćw. 2., s. 134. Poproś o przeczytanie części 
zdań i połączenie ich w pary. Chętne dziecko odczytuje 
zdania, a pozostali uczniowie sprawdzają swoje odpowiedzi.

2 Play.
• Przygotuj karteczki z kodami: A1, J1, G1, M1, A2, J2, G2, M2, 

A3, J3, G3, M3, A4, J4, G4, M4. Poproś uczniów o wylosowa-
nie karteczek i odnalezienie właściwej grupy: 1, 2, 3 lub 4. 
Powiedz, że litera alfabetu oznacza rolę A – Aladdin, J – 
Jasmine, G – Genie i M – Magician. 

• Odtwórz nagranie i poproś uczniów o odegranie scenki 
w grupach. Dzieci naśladują ruchem, gestem i mimiką za-
chowanie bohaterów. 

• Powiedz, żeby uczniowie w grupach przeczytali tekst z po-
działem na role. Możesz poprosić każdą grupę o przeczyta-
nie tekstu na forum klasy. Powiedz, że zadaniem uczniów 
będzie nauczyć się swoich ról na pamięć, a tekst znajdą 
w podręczniku na s. 112. 

• Poproś o przygotowanie potrzebnych materiałów do wy-
konania scenogra� i. Przydziel zadania poszczególnym 
uczniom.

• Wyznaczcie termin przedstawienia.

 ! Ćwiczenie dodatkowe
Poproś uczniów o wykonanie zaproszeń dla rodziców lub in-
nych osób. Pokaż przygotowany wcześniej wzór zaproszenia. 
Chętnych uczniów poproś o wykonanie dodatkowych zapro-
szeń dla dyrekcji szkoły i wychowawcy.

Praca domowa
• Poproś uczniów o nauczenie się ról na pamięć.
• Poproś, aby dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały stro-

je dla swoich postaci.
• Zapytaj, które z dzieci mogą przynieść potrzebne rekwizyty: 

lampę, biżuterię, skrzynię lub worek na skarby, itd.

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

cave  gold  magician  master  princess

wish  bad man  clean  dirty  free

1
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4

1 Listen and read.  3/36

Hello. I’m your uncle.

That’s good news!

This lamp is dirty. I can clean it. 
What’s happening?

I’ve got the gold 
now! Ha, ha! 

I love Princess 
Jasmine, but I’m poor.

Don’t leave me in this cave.

There’s Aladdin. 

3/35

1. Uczniowie powtarzają słówka, następnie słuchają dialogów, śledzą historyjkę i odczytują zdania.
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poor  Don’t leave me …  That’s good news!

5

7

6

8

I wish for the Genie to be free.

You have got one 
more wish, Aladdin.

Aladdin, I love you!

Hello, Genie. I’m Aladdin.

I love you too, Princess Jasmine.

Abracadabra.

2 Play.  

3/35

2. Nauczyciel przydziela chętnym uczniom 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 kolegami i koleżankami.

I’m the Genie of the Lamp. 
I can give you three wishes.

I’d like to have lots 
of gold. I’d like 

Princess Jasmine 
to fall in love 

with me.

111
Notatki:
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Dla nauczyciela

Dla ucznia

Seria dla uczniów klas 1-3  w 100% zgodna z nową podstawą programową.
Gwarancja skutecznej komunikacji, kontynuacji nauki języka, otwarte okno na świat.

Podręcznik

•   spiralny sylabus
gramatyczno-leksykalny, 

•   rosnący poziom trudności ćwiczeń, 
•   projekty, 
•   przyjazne i atrakcyjne rysunki, 
•   rytmiczne piosenki.

Zeszyt ćwiczeń

•   odzwierciedlenie struktury podręcznika, 
•    dodatkowe ćwiczenia powtórzeniowe 

z elementami samooceny, 
•   lekcje z filmami National Geographic, 
•   ćwiczenia z pisania i czytania zgodne 

z podstawą programową edukacji 
wczesnoszkolnej.

Bogata baza materiałów dydaktycznych 
gotowych do wykorzystania, m.in.:

•   testy, 
•   nagrania i filmy, 
•   program nauczania, 
•   rozkłady materiału, plany wynikowe, 
•   przedmiotowe kryteria oceniania.

dlanauczyciela.pl

Diagnoza ułatwia monitorowanie postępów 
uczniów i realizacji podstawy programowej. 
W ofercie m.in.:

•   testy do diagnozy przedmiotowej,
•  raporty z analizy wyników,
•  opinie i rekomendacje.

dlanauczyciela.pl

Bank pomysłów

Karty obrazkowe

www.nowaera.pl nowaera@nowaera.pl

Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

Książka nauczyciela
z trzema płytami audio i płytą DVD

Multibook

•   ćwiczenia interaktywne,
•  audio i filmy.

dlanauczyciela.pl

A1

Zo� a Stachura
Aleksandra Raźniak

Książka
nauczyciela
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