Zeszyt współpracy z rodzicami

– propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc
dziecku w nauce języka angielskiego
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Jak mam pomóc?
Przecież nie znam języka

Bohaterowie Książki ucznia
Bugs World 1

Rodzice nieznajàcy j´zyka, którego ich dziecko
zaczyna si´ uczyç, cz´sto pozostawiajà je samemu sobie, zak∏adajàc, ˝e niewiele mogà pomóc. Nic bardziej
mylnego. Wystarczy dodaç zabaw´ z j´zykiem obcym
do codziennych domowych zaj´ç. Mo˝na wspólnie
z dzieckiem stworzyç schematy zachowaƒ sprzyjajàcych nauce, wypracowaç nawyk wieczornego s∏uchania nagraƒ, asystowaç dziecku podczas odrabiania
pracy domowej. ObecnoÊç rodziców utwierdzi dziecko
w przeÊwiadczeniu, ˝e nauka j´zyka jest wa˝na, i ˝e
obie strony mogà czerpaç z niej przyjemnoÊç. Zabawa dziecka z j´zykiem angielskim w towarzystwie
rodziców to Êwietna dodatkowa mo˝liwoÊç kontaktu
z tym j´zykiem. Warto wykorzystaç materia∏y zawarte
w Ksià˝ce ucznia, Zeszycie çwiczeƒ (je˝eli dziecko
z niego korzysta), na p∏ycie audio CD, na CD-ROM-ie
oraz w niniejszym poradniku, by czynnie wspieraç
ma∏ego ucznia w nowym dla niego doÊwiadczeniu.

W Ksià˝ce ucznia Bugs World 1 Paƒstwa dziecko
pozna Êwiat przemi∏ych stworzonek (Bugs), z którymi
z pewnoÊcià si´ zaprzyjaêni. Stanie si´ nie tylko obserwatorem weso∏ych przygód, lecz tak˝e weêmie
w nich czynny udzia∏, odgrywajàc przeró˝ne scenki
oraz wykonujàc prace plastyczne. Uczeƒ b´dzie wraz
ze stworzonkami bawiç si´ wspólnie w chowanego,
poznawaç cykl ˝ycia gàsienicy, wyczarowywaç zabawki, uzyskiwaç nowe kolory, rozró˝niaç cz´Êci cia∏a
i rozpoznawaç zmys∏y, przyrzàdzaç smaczne i zdrowe
posi∏ki, poznawaç Êwiat roÊlin oraz opisywaç swój
pokój. Dowie si´ tak˝e, które niedêwiedzie zapadajà
w sen zimowy, a które nie, nauczy si´ nazywaç i opisywaç po angielsku przedmioty codziennego u˝ytku
oraz podstawowe czynnoÊci.
Dziecko b´dzie te˝ wykonywa∏o w towarzystwie
stworzonek przeró˝ne zadania manualne, polegajàce,
m.in. na wycinaniu kart z rysunkami, wykonywaniu
papierowych kukie∏ek, tworzeniu miniksià˝eczki.
Przy∏àczcie si´ wi´c Paƒstwo do naszych stworzonek
i uczcie si´ razem z nami!

Jak się bawić z dzieckiem
po angielsku?
Praca na lekcji z nauczycielem przygotowuje dziecko do samodzielnoÊci i radzenia sobie z dodatkowymi
zadaniami. Dziecko zna ju˝ podstawowe s∏ownictwo
z danej lekcji, rozpoznaje postacie i rysunki z podr´cznika, potrafi nazwaç bohaterów historyjki, pami´ta
melodi´ piosenki. Rola rodziców polega zatem na
bardzo subtelnym motywowaniu dziecka do u˝ywania
j´zyka angielskiego. Warto jednak najpierw zamieniç
si´ w uwa˝nego s∏uchacza, a dopiero póêniej wysuwaç swoje propozycje zabaw.
Dziecko z pewnoÊcià zasugeruje bowiem takie zabawy, w które bawi∏o si´ podczas lekcji. B´dzie chcia∏o
razem z rodzicami nazywaç obrazki i bohaterów
z Ksià˝ki ucznia, zaproponuje ró˝ne gry i wyjaÊni ich
zasady. Poprosi rodzica o wykonywanie poleceƒ.
Spróbuje opowiedzieç historyjk´ z podr´cznika i poprosi rodzica o wskazywanie odpowiednich ilustracji.
ZaÊpiewa piosenk´ do historyjki, odegra scenki i wyrecytuje wierszyk lub rymowank´. Z pewnoÊcià przydzieli rodzicom jakàÊ rol´ do odegrania. Spróbuje samo
zrobiç papierowe kukie∏ki lub narysowaç w∏asne
ilustracje do miniksià˝eczki do wycinania z Ksià˝ki
ucznia i w∏àczy do tej zabawy kogoÊ doros∏ego.
Sprawdzi, czy rodzice potrafià odnaleêç na ilustracjach ukryte malutkie gàsienice. Dziecko b´dzie
równie˝ chcia∏o wspólnie z rodzicami oceniç swoje
post´py w nauce. Jak to zrobiç? Szczegó∏owe wskazówki znajdà Paƒstwo w ka˝dym rozdziale Zeszytu
wspó∏pracy z rodzicami. Dowiecie si´ z niego równie˝,
jak braç czynny udzia∏ w zabawach z j´zykiem angielskim, a tak˝e jak towarzyszyç dziecku w nauce
i uczyç si´ razem z nim.

Struktura Książki ucznia Bugs World 1
Ksià˝ka sk∏ada si´ z szeÊciu g∏ównych rozdzia∏ów
oraz rozdzia∏u wst´pnego, lekcji powtórzeniowych
i dotyczàcych ˝ycia dzieci w innych krajach, a tak˝e
lekcji Êwiàtecznych. W ka˝dym g∏ównym rozdziale,
w ramach oÊmiu kolejnych lekcji, wyst´pujà sta∏e
elementy. Nale˝à do nich:
Nowe s∏owa (w Lekcji 1.). Nauk´ s∏ówek zawsze
wspiera nagranie audio. Melodia, rytm, rym i intonacja u∏atwiajà dziecku zapami´tanie nie tylko nowych
s∏ów, lecz tak˝e tekstów piosenek. Podczas tej lekcji
oprócz poznania piosenki lub rymowanki dzieci grajà
w ró˝ne gry, wykorzystujàc nowe s∏owa.
Historyjka (w Lekcji 2.). S∏uchanie historyjki
z wykorzystaniem ilustracji w podr´czniku oraz
wykonanie zwiàzanych z nià zadaƒ.
Piosenka. Ciàg dalszy historyjki (w Lekcji 3.).
Nauka piosenki nawiàzujàcej do historyjki.
Teatrzyk (w Lekcji 4.). Ponowne s∏uchanie historyjki oraz pokazywanie na migi i opowiadanie jej
kluczowych fragmentów. Uczniowie wykonujà
çwiczenia z podr´cznika.
Gry i zabawy (w Lekcji 5.). åwiczenie s∏ownictwa
poznanego w historyjce. Dzieci nazywajà, np.: liczby,
kolory, czynnoÊci, cz∏onków rodziny. Uczà si´ kolejnej
piosenki lub rymowanki. Bawià si´, grajà w gry oraz
wykonujà çwiczenia z podr´cznika.
Poznajemy Êwiat (w Lekcji 6.). Zastosowanie
j´zyka angielskiego w celu poszerzenia wiedzy
z innych dziedzin nauki, np. przyrody.

3

!Bugs 1 Zeszyt WzR.indd 3

8/9/11 8:27:52 PM

Zrobi´ to sam/sama (w Lekcji 7.). Wykonywanie
zadaƒ manualnych, np.: wycinanie kart obrazkowych
z podr´cznika, sk∏adanie miniksià˝eczki z historyjkà,
wycinanie papierowych kukie∏ek, robienie ok∏adki
do miniksià˝eczki.
To ju˝ potrafi´ (w Lekcji 8.). Dzieci samodzielnie
oceniajà, czego si´ nauczy∏y, i w nagrod´ przyklejajà
w podr´czniku odpowiednià naklejk´ i uzupe∏niajà
naklejkami S∏owniczek obrazkowy.
Oprócz nowych çwiczeƒ zawartych w danej lekcji,
dzieci wykonujà sta∏e zadania, m.in.: witajà si´ i mówià, jak si´ dziÊ czujà, Êpiewajà piosenk´ na powitanie
i po˝egnanie, odpowiadajà na pytanie o samopoczucie, grajà w zabaw´ ruchowà, wykonujàc polecenia
nauczyciela i opisujà pogod´ w danym dniu.

Jak zachęcić dziecko do nauki?
✓ Bàdê obecny
Bàdê sta∏ym towarzyszem dziecka. Dziecko nie
oczekuje od ciebie znajomoÊci j´zyka. Wa˝niejsza
jest twoja obecnoÊç, która wp∏ywa pozytywnie na
samopoczucie dziecka, na kszta∏towanie jego
samooceny i motywacji. Dziecko samo jest dla siebie
ekspertem w kwestiach j´zykowych. Ty masz byç po
prostu obecny.

✓ Razem z dzieckiem szukaj wsz´dzie
angielskich s∏ów
Pomó˝ dziecku w wyszukiwaniu angielskich s∏ów
w domowym otoczeniu: napisów na sprz´cie radiowo
-telewizyjnym (np.: play, rewind, pause, stop, off, on),
napisów na metkach ubraƒ (made in Poland, wash),
na koszulkach, przyborach szkolnych itp.

✓ Zbierzcie kolekcj´ opakowaƒ z angielskimi
napisami
Zbierajcie opakowania po produktach spo˝ywczych
i tych z gospodarstwa domowego, na których figurujà
angielskie nazwy i napisy (tea, coffee, chocolate).
Zróbcie domowà wystaw´, po której dziecko b´dzie
ci´ oprowadzaç i nazywaç eksponaty.

✓ PodnoÊ motywacj´ dziecka
Pomagaj, chwal, zach´caj. Tak jak nigdy nie ma za
du˝o j´zyka angielskiego podczas zaj´ç, tak nie ma za
du˝o pochwa∏.

✓ Bàdê w kontakcie z nauczycielem j´zyka
angielskiego w szkole
Systematycznie pytaj nauczyciela o post´py dziecka.
Traktuj go jak partnera, który troszczy si´ o post´py
twojego dziecka w nauce na równi z tobà.

✓ Pomagaj dziecku w zbieraniu potrzebnych
materia∏ów
Zapytaj, jakie materia∏y b´dà dziecku potrzebne
na kolejnà lekcj´ w szkole. Pomó˝ mu znaleêç, np.
kolorowe magazyny z ilustracjami do wyci´cia,
wybierz zdj´cia z rodzinnego albumu.
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ROZDZIAŁ WSTĘPNY
To si´ wydarzy∏o w rozdziale wst´pnym
Dziecko poznaje Gàsienic´ Colina – g∏ównego bohatera podr´cznika i oglàda jego pokój na obrazku.
Nauczyciel zadaje pytania na temat zwierzàt, zabawek, kolorów w pokoju stworzonka i razem z klasà
liczy jego buty. W ten sposób dowiaduje si´ przed
rozpocz´ciem nauki z Ksià˝kà ucznia Bugs World 1,
jakie angielskie s∏ówka dzieci ju˝ znajà. Dziecko wita
si´ z nauczycielem, s∏ucha piosenek na powitanie,
po˝egnanie i piosenek o pogodzie oraz o Êwiecie
stworzonek, a tak˝e próbuje je Êpiewaç i wykonywaç
towarzyszàce im gesty. Ponadto uczy si´ nazywaç
ró˝ne typy pogody i mówi, jaka jest pogoda w danym
dniu. Dziecko uczestniczy w zabawie ruchowej,
wykonujàc polecenia nauczyciela.

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko rysuje swój autoportret i samo lub z pomocà nauczyciela podpisuje podr´cznik swoim imieniem.
JeÊli dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ, wykonuje
tak˝e kostk´ i zak∏adk´, których b´dzie u˝ywa∏o podczas lekcji. W przypadku kiedy kostka i zak∏adka
b´dà przechowywane w szkole, mo˝esz wykonaç
z dzieckiem w∏asnà kostk´ i zak∏adk´ na wzór tych
do∏àczonych do Zeszytu çwiczeƒ i wykorzystywaç
je do zabaw z j´zykiem angielskim w domu.

Piosenka
Odtwórz piosenk´ na p∏ycie CD do∏àczonej do
Ksià˝ki ucznia i zach´ç dziecko do Êpiewania wraz
z nagraniem. JeÊli masz ochot´, przy∏àcz si´ do
dziecka.
CD
2

Welcome to Bugs World!
Welcome to Bugs World
Welcome to Bugs World
Here come the bugs
Let’s begin!

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabeli ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.
Powitanie

Goodbye. (Do widzenia.)

PoproÊ dziecko, aby przywita∏o si´ ze swoim
rodzeƒstwem lub innym cz∏onkiem rodziny, mówiàc,
np. Hello, Adam. W tym celu podawaj imiona osób,
z którymi dziecko ma si´ przywitaç. JeÊli dziecko
nadaje imiona swoim zwierzàtkom domowym i ulubionym zabawkom, poproÊ, aby przywita∏o si´ z nimi,
mówiàc, np. Hello, Pusia.

caterpillar (gàsienica)

Po˝egnanie

Fine.
(Dobrze. – odpowiedê na pytanie
o samopoczucie)

It’s windy. (Jest wietrznie.)

PoproÊ dziecko, aby po˝egna∏o si´ ze swoim
rodzeƒstwem lub innym cz∏onkiem rodziny, mówiàc,
np. Goodbye, Adam. W tym celu podawaj imiona
osób, z którymi dziecko ma si´ po˝egnaç. JeÊli dziecko
nadaje imiona swoim zwierzàtkom domowym, pluszakom i ulubionym zabawkom, poproÊ, aby po˝egna∏o
si´ z nimi, mówiàc, np. Goodbye, Pusia.

It’s raining. (Pada deszcz.)

Jaka to pogoda?

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
Hello. (CzeÊç. / Dzieƒ dobry.)

It’s sunny. (Jest s∏onecznie.)
It’s cloudy. (Jest pochmurno.)

It’s snowing. (Pada Ênieg.)
It’s hot. (Jest goràco.)
It’s cold. (Jest zimno.)

Na kartce powoli rysuj symbole ró˝nych typów
pogody: s∏oƒce, chmury, wiatr (np. przechylona osoba
lub przedmioty fruwajàce w powietrzu), deszcz (np.
krople deszczu lub parasol), Ênieg (np. ba∏wan lub
p∏atki Êniegu w kszta∏cie gwiazdek), zimno (termometr
wskazujàcy temperatur´ poni˝ej 0oC), goràco (termometr wskazujàcy temperatur´ powy˝ej 30oC). Dziecko
próbuje jak najszybciej zgadnàç, jaki typ pogody
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rysujesz. Zach´caj dziecko co jakiÊ czas, aby po przebudzeniu wyglàda∏o przez okno i mówi∏o, jaka jest
danego dnia pogoda.
Dyktowanie
Narysuj na ma∏ych karteczkach symbole siedmiu
typów pogody: s∏oƒce, chmury, wiatr, deszcz, Ênieg,
zimno, goràco. PoproÊ dziecko, aby zrobi∏o to samo,
tak abyÊcie mieli dwa zestawy karteczek. Przes∏oƒ
swoje karteczki np. du˝à ksià˝kà i u∏ó˝ je w dowolnej
kolejnoÊci, a nast´pnie podawaj dziecku przedstawione na nich rodzaje pogody, mówiàc, np. raining,
snowing itp., tak aby uk∏ada∏o ono swoje karteczki
w tej samej kolejnoÊci. Ods∏oƒ ksià˝k´ i sprawdê, czy
mu si´ to uda∏o, a nast´pnie zamieƒcie si´ rolami.
Ulubione s∏owo
Ustalcie, które s∏owa z rozdzia∏u sà waszymi ulubionymi, np. sunny i windy.
Zabawy z kostkà i zak∏adkà do∏àczonymi do
Zeszytu çwiczeƒ*
 Dziecko rzuca kostkà, liczàc rzuty po polsku,
dopóki nie wyrzuci obrazka z Gàsienicà Colinem.
Wówczas mówi: Hello, Colin i nadchodzi twoja kolej

na rzucanie kostkà. Wygrywa osoba, której uda si´
wyrzuciç obrazek Colina przy mniejszej liczbie
rzutów.
 Przesuwaj zak∏adkà po zdj´ciu, na którym sà
koledzy i kole˝anki dziecka (np. z przyj´cia urodzinowego) i poproÊ dziecko, aby wita∏o si´ z osobami,
których twarze ukazujà si´ kolejno w zak∏adce, np.
Hello, Ewa.
* jeÊli twoje dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ Bugs World 1

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabel na poczàtku rozdzia∏u (s. 5), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki.
Narysujcie wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki
J, przy ka˝dym s∏owie/zwrocie, które dziecko
opanowa∏o. Przy tych s∏owach/zwrotach, które nadal
sprawiajà dziecku trudnoÊç, zostawcie puste miejsce
i wracajcie do tabeli, dopóki uÊmiechni´te buêki nie
znajdà si´ przy wszystkich s∏owach.

Sprawdê, czy dziecko pami´ta piosenk´
Welcome to Bugs World!

ROZDZIAŁ 1
Zabawa w chowanego
Lekcje 1-8

snail (Êlimak)

To si´ wydarzy∏o w Rozdziale 1.

bee (pszczo∏a)

Dziecko poznaje stworzonka – g∏ównych bohaterów
podr´cznika: gàsienic´ o imieniu Colin oraz jego przyjació∏: mrówk´ o imieniu Annie, Pszczo∏´, Âlimaka, Biedronk´ i Motyla. Wita si´ z nimi, Êpiewajàc piosenk´.
Nast´pnie s∏ucha historyjki o leÊnej przygodzie zwierzàtek, które spotykajà si´ i zaczynajà zabaw´ w chowanego. Biedronka jako pierwsza zakrywa oczy i liczy do
pi´ciu. Pozosta∏e stworzonka zaczynajà si´ chowaç...

ladybird (biedronka)

To twoje dziecko wykonuje samo

girl (dziewczynka)

Dziecko wycina karty obrazkowe z rysunkami
zwierzàtek. Wycina te˝ miniksià˝eczk´ i sk∏ada jà
w ca∏oÊç, zachowujàc prawid∏owà kolejnoÊç wydarzeƒ.

Hurray! (Hurra!)

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç

caterpillar (gàsienica)

butterfly (motyl)
one, two, three, four, five
(jeden, dwa, trzy, cztery, pi´ç)
little (ma∏y)
boy (ch∏opiec)

Let’s play. (Pobawmy si´.)
Are you ready? (JesteÊ gotowy/gotowa?)
I can see ... (Widz´...)

yes (tak)

Where’s ...? (Gdzie jest ...?)

no (nie)

I don’t know. (Nie wiem.)

ant (mrówka)

Here! (Tutaj!)
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Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi na nie zareagowaç
Stand up! (Wstaƒ!)
Clap your hands! (KlaÊnij w d∏onie!)
Turn around! (Obróç si´!)
Sit down! (Usiàdê!)

Piosenki, wierszyki i historyjka
Pos∏uchaj, jak dziecko Êpiewa piosenk´, recytuje
wierszyk. JeÊli masz ochot´, przy∏àcz si´ do dziecka.
Otwórz podr´cznik na stronach z historyjkà
i poproÊ, aby dziecko przedstawi∏o jej bohaterów.
Odtwórz nagranie z historyjkà i pozwól, by dziecko
wskazywa∏o na kolejne obrazki i mówi∏o z bohaterami
te kwestie, które potrafi. PoproÊ dziecko o wyjaÊnienie
po polsku szczegó∏ów historyjki, których nie
rozumiesz.
Wszystkie piosenki, wierszyki i historyjki znajdujà
si´ na p∏ycie audio CD, do∏àczonej do Ksià˝ki ucznia.
CD
3

Hello, Colin
Hello, Colin. Hello, hello.
Hello, Annie. Hello, hello.
Hello, Snail. Hello, hello.
Hello, Bee. Hello, hello.
Hello, Butterfly. Hello, hello.
Hello, Ladybird. Hello, hello.
Yoo-hoo! Yippee! Hurray!
(I od poczàtku)
CD
5

Where’s Colin?
Where’s Colin? I don’t know.
Where’s Colin? Here! Hello!
Where’s Bee? I don’t know.
Where’s Bee? Here! Hello!
Where’s Snail? I don’t know
Where’s Snail? Here! Hello!
Where’s Butterfly? I don’t know
Where’s Butterfly? Here! Hello!
Where’s Ladybird? I don’t know.
Where’s Ladybird? Here! Hello!
Where’s Annie? I don’t know.
Where’s Annie? Here! Hello!
CD
7

One little boy / One little girl
One little boy says ‘Let's play!’
Are you ready? Yes. Hurray!
Two little boys say ‘Let's play!’
Are you ready? Yes. Hurray!
Three little boys say ‘Let's play!’
Are you ready? Yes. Hurray!

Four little boys say ‘Let's play!’
Are you ready? Yes. Hurray!
Five little boys say ‘Let's play!’
Are you ready? Yes. Hurray!
One little girl says ‘Let's play!’
Are you ready? Yes. Hurray!
Two little girls say ‘Let's play!’
Are you ready? Yes. Hurray!
Three little girls say ‘Let's play!’
Are you ready? Yes. Hurray!
Four little girls say ‘Let's play!’
Are you ready? Yes. Hurray!
Five little girls say ‘Let's play!’
Are you ready? Yes. Hurray!
CD
4

Hide and seek
OBRAZEK 1
Narrator: It’s hot and sunny. Colin the caterpillar
sees his friends.
Colin:
Hello, Annie ... Hello, Ladybird ...
Hello, Butterfly ... Hello, Snail ... Hello,
Bee.
Wszyscy:
Hello, Colin!
Biedronka: Let’s play hide and seek!
Colin:
Good idea!
Wszyscy:
Yes. Hurray!
OBRAZEK 2
Colin:
Close your eyes, Ladybird!
Biedronka: Yes. One ... two ... three ... four ... five.
Are you ready?
Wszyscy:
No! No!
Biedronka: One ... two ... three ... four ... five. Are
you ready now?
Wszyscy:
Yes!
OBRAZEK 3
Biedronka: I can see you, Snail!
OBRAZEK 4
Biedronka: I can see you, Butterfly!
OBRAZEK 5
Biedronka: I can see you, Bee!
OBRAZEK 6
Biedronka: Where’s Colin?
Âlimak:
I don’t know.
Biedronka: Where’s Colin?
Motyl:
I don’t know.
Biedronka: Where’s Colin?
Pszczo∏a:
I don’t know.
OBRAZEK 7
Biedronka: Colin!
Pszczo∏a:
Colin!
Motyl:
Colin!
Âlimak:
Colin!
Biedronka: Where’s Colin?
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OBRAZEK 8
Colin:
Here!
Biedronka: But where’s Annie?

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabel ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.
Zabawa w Yes / No
PoproÊ dziecko, aby nazywa∏o stworzonka, które
wska˝esz w podr´czniku, np.: caterpillar, butterfly,
ant, ladybird, bee, snail. Kiedy dziecko nazwie je
w∏aÊciwie, mów: Yes. Kiedy si´ (celowo) pomyli, mów:
No. Mo˝esz sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi
dziecka wed∏ug listy s∏ów na poczàtku tego rozdzia∏u.
Jaka to cyfra?
Usiàdê za dzieckiem i „rysuj palcem” po jego plecach cyfry 1-5 w dowolnej kolejnoÊci. Dziecko zgaduje
i mówi na g∏os cyfr´, którà „rysujesz”.
Co to za rysunek?
W dowolnej kolejnoÊci rysuj na kartce nast´pujàce
stworzonka: mrówk´, gàsienic´, motyla, pszczo∏´,
Êlimaka, biedronk´. Za ka˝dym razem, kiedy dziecko
rozpoznaje, co próbujesz narysowaç, wo∏a np. I can
see (a snail). JeÊli zgad∏o, zacznij rysowaç kolejne
stworzonko. Sprawdêcie, ile nazw stworzonek uda si´
dziecku odgadnàç w ciàgu dwóch minut.

Moje ulubione s∏owo
Ustalcie, które s∏owa z rozdzia∏u sà waszymi ulubionymi, np. bee i butterfly.
Zabawy z kostkà i zak∏adkà do∏àczonymi
do Zeszytu çwiczeƒ*
 Na przemian z dzieckiem rzucajcie kostkà.
Dziecko mówi za ka˝dym razem, jakie stworzonko
zosta∏o wyrzucone, np. ladybird. Wygrywa osoba,
której pierwszej uda si´ wyrzuciç wszystkie szeÊç
stworzonek.
 Przesuwaj zak∏adkà po obrazkach historyjki na
ss. 6-7 podr´cznika. Kiedy w otworze uka˝e si´ któreÊ
ze stworzonek, dziecko mówi jego nazw´.
* jeÊli twoje dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ Bugs World 1

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabel na poczàtku rozdzia∏u (s. 6), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J, przy ka˝dym
s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o. Przy tych
s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà dziecku
trudnoÊç zostawcie puste miejsce i wracajcie do tabeli, dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà si´ przy
wszystkich s∏owach.

Sprawdê, czy dziecko pami´ta piosenki
i wierszyki
Hello, Colin
Where’s Colin?
One little boy / One little girl
CD
6

Odtwórz piosenk´ Where’s Colin? w wersji
karaoke. Zach´ç dziecko do Êpiewania.

Simon says
Zagrajcie w gr´ Simon Says. Wydawaj dziecku
znane mu z lekcji polecenia. Je˝eli poprzedzisz
polecenie zdaniem Simon says, dziecko ma wykonaç
polecenie. Je˝eli wydajesz samo polecenie, dziecko
nie powinno wykonaç ˝adnego ruchu. Np.:
Simon says: Stand up!
Clap your hands!
Simon says: Turn around!
Simon says: Clap your hands!
Sit down!
Clap your hands!
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ROZDZIA¸ 2
Czarodziejski elf
Lekcje 1-8
To si´ wydarzy∏o w Rozdziale 2.
Bohater historyjki, ch∏opczyk o imieniu Danny,
jest niezadowolony ze swojej starej zabawki (robota)
i prosi czarodziejskiego elfa o wyczarowanie nowej.
Elf wypowiada magiczne zakl´cie i wyczarowuje pi∏k´.
Danny nie chce jednak pi∏ki i w dalszym ciàgu prosi
o robota. Kolejna próba i... tym razem elf wyczarowuje
rower. W koƒcu zrezygnowany Danny prosi z powrotem o swojego starego robota. To ˝yczenie udaje si´
elfowi spe∏niç bez problemu.

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko wykonuje papierowe kukie∏ki bohaterów
historyjki – Elfa oraz ch∏opca o imieniu Danny. Wykorzystuje w tym celu karty obrazkowe do wycinania,
które znajdujà si´ w koƒcowej cz´Êci Ksià˝ki ucznia.
Wycina postacie, skleja je i nak∏ada na o∏ówek.

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
ball (pi∏ka)
bike (rower)
car (samochód)
robot (robot)
doll (lalka)
scooter (hulajnoga)
green (zielony)
yellow (˝ó∏ty)
red (czerwony)
brown (bràzowy)
purple (fioletowy)
blue (niebieski)
orange (pomaraƒczowy)
favourite (ulubiony)
Can I have a ... , please? (Czy mog´ dostaç...?)
Here you are. (Prosz´.)
Thank you. (Dzi´kuj´.)
Jump. (Podskocz.)

Close your eyes. (Zamknij oczy.)
Surprise! (Niespodzianka!)

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi na nie zareagowaç
Point to ... (Wska˝ na...)
window (okno)
door (drzwi)
board (tablica)
floor (pod∏oga)

Piosenki, wierszyki i historyjka
Pos∏uchaj, jak dziecko Êpiewa piosenk´, recytuje
wierszyk. JeÊli masz ochot´, przy∏àcz si´ do dziecka.
Otwórz podr´cznik na stronach z historyjkà
i poproÊ, aby dziecko przedstawi∏o jej bohaterów.
Odtwórz nagranie z historyjkà i pozwól, by dziecko
wskazywa∏o na kolejne obrazki i mówi∏o z bohaterami te kwestie, które potrafi. PoproÊ dziecko
o wyjaÊnienie po polsku szczegó∏ów historyjki,
których nie rozumiesz.
Wszystkie piosenki, wierszyki i historyjki znajdujà
si´ na p∏ycie audio CD, do∏àczonej do Ksià˝ki ucznia.
CD
8

The toy song
A ball, a ball, a ball. Let's play.
A scooter and a bike. Hurray!
A car, a car, a car. Let's play.
A robot and a doll. Hurray!
CD
10

Can I have a robot, please?
Can I have a robot, please?
Can I have a robot, please?
Here you are! Here you are!
Hey, that's great! Thank you.
Can I have a scooter, please?
Can I have a scooter, please?
Here you are! Here you are!
Hey, that's great! Thank you.
Can I have a doll, please?
Can I have a doll, please?
Here you are! Here you are!
Hey, that's great! Thank you.
(W piosence wykorzystywane sà karty obrazkowe
z zabawkami.)

Turn around. (Obróç si´.)
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CD
12

Colour rap
Red, yellow, green, purple, brown, orange, blue
Red, yellow, green, purple, brown, orange, blue
Red, yellow, green, purple, brown, orange, blue
Red, yellow, green, purple, brown, orange, blue
Red's my favourite, what about you?
CD
9

The magic elf
OBRAZEK 1
Narrator: This is Danny. And this is Danny’s robot.
Danny’s robot is old. Danny is sad.
Danny:
I want a new robot.
OBRAZEK 2
Narrator: Suddenly a magic elf appears. Tripilee!
Elf:
I can help!
Danny:
Oh, great! Can I have a new robot,
please?
Elf:
Oh, yes. No problem!
OBRAZEK 3
Elf:
Jump. Turn around.
Close your eyes.
One, two, three.
Surprise, surprise!
Tripilee!
OBRAZEK 4
Elf:
Here you are! Oh, dear.
Danny:
It’s a ball, not a robot. Can I have
a robot, please?
Elf:
Oh, yes. No problem!
OBRAZEK 5
Elf:
Jump. Turn around.
Close your eyes.
One, two, three.
Surprise, surprise!
Tripilee!
Here you are! Oh, dear.
Danny:
It’s a car, not a robot. Can I have a robot,
please?
Elf:
Oh, yes. No problem!
OBRAZEK 6
Elf:
Jump. Turn around.
Close your eyes.
One, two, three.
Surprise, surprise!
Tripilee!
Here you are! Oh, dear.
Danny:
Oh, it’s a bike, not a robot. I want my old
robot. Oh, can I have my old robot,
please?
Elf:
Oh, yes. No problem!

OBRAZEK 7
Elf:
Jump. Turn around.
Close your eyes.
One, two, three.
Surprise, surprise!
Tripilee!
OBRAZEK 8
Elf:
Oh, yes! Phew! Here you are!
Danny:
Oh, great! It’s my robot! My fantastic old
robot! Hello, robot. Oh, thank you!
Narrator: Danny is very happy now. And the elf is
very happy too.

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabel ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.
Co si´ nie zgadza?
Narysuj kontury owoców i zacznij je kolorowaç
innymi kolorami, ni˝ wyst´pujà w naturze. Dziecko
ma za zadanie wychwyciç b∏àd, wybraç i nazwaç
w∏aÊciwy dla danego owocu kolor i szybko ci´
poprawiç. Np. malujesz truskawk´ na zielono,
a dziecko mówi: Not green! Red!
Zabawa w Yes / No
PoproÊ dziecko, aby nazywa∏o zabawki i kolory,
które wska˝esz na obrazkach w podr´czniku, na
s. 13 oraz na ss. 14-15. Kiedy nazwie je w∏aÊciwie,
mów: Yes. Kiedy wymyÊli nowe s∏owo, albo (celowo)
zrobi b∏àd, mów: No.
Niespodzianka
Wydaj dziecku nast´pujàce polecenia: Jump,
Turn around, Close your eyes. Kiedy dziecko stanie
z zamkni´tymi oczami, wr´cz mu dowolny przedmiot
i poproÊ, aby odgad∏o jego kolor. JeÊli uda mu si´
w trzech próbach, dostaje punkt. Zamieƒcie si´ rolami.
Gra trwa dotàd, a˝ jedna osoba uzyska trzy punkty.
Czy mog´ to dostaç?
Wskazuj na zabawki narysowane w Rozdziale 2.
podr´cznika lub na prawdziwe zabawki z dzieci´cego
pokoju. Dziecko prosi o zabawki po angielsku. Np.
pokazujesz dziecku pi∏k´, a ono mówi: Can I have
a ball, please?
Mo˝esz sprawdziç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka
wed∏ug listy s∏ów na poczàtku tego rozdzia∏u.
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Moje ulubione s∏owo

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna

Ustalcie, które s∏owa z rozdzia∏u sà waszymi
ulubionymi, np. ball i green.

Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabel na poczàtku rozdzia∏u (s. 9), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J przy ka˝dym
s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o. Przy tych
s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà dziecku
trudnoÊç, zostawcie puste miejsce i wracajcie do
tabeli, dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà si´ przy
wszystkich s∏owach.

Zabawy z kostkà i zak∏adkà do∏àczonymi
do Zeszytu çwiczeƒ*
 Rzuç kostkà i poproÊ dziecko, aby nazwa∏o
wszystkie kolory, na które wczeÊniej pokolorowa∏o
stworzonko, które wypad∏o. Nast´pnie dziecko szuka
w pokoju i stara si´ dotknàç przedmiotów we wszystkich wymienionych kolorach. Powtórz zabaw´ dwa
lub trzy razy.
 Przesuwaj zak∏adkà po dowolnym obrazku
w podr´czniku lub czasopiÊmie. Zatrzymaj si´ kilkakrotnie i poproÊ dziecko, aby nazwa∏o wszystkie
kolory ukazujàce si´ w otworze zak∏adki, których
nazwy zna po angielsku.
* jeÊli twoje dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ Bugs World 1

Sprawdê, czy dziecko pami´ta piosenki
i wierszyki.
The toy song
Can I have a robot, please?
Colour rap.
CD
11

Lekcja powtórzeniowa (Rozdziały 1-2):
Niespodzianka Annie

Odtwórz piosenk´ Can I have a robot, please?
w wersji karaoke. Zach´ç dziecko do Êpiewania.

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç

Mój świat, twój świat: Urodziny

nazwy stworzonek z Rozdzia∏u 1.

To si´ wydarzy∏o w lekcji powtórzeniowej

nazwy zabawek z Rozdzia∏u 2.

W tej lekcji dziecko powtarza s∏owa i zwroty
z dwóch poprzednich rozdzia∏ów.
Dziecko poznaje historyjk´ o urodzinach Gàsienicy
Colina. Stworzonka – przyjaciele Colina przynoszà
mu prezenty urodzinowe. Colin odpakowuje prezenty
i cieszy si´ z zabawek, które otrzyma∏. Nikt nie wie,
gdzie jest Mrówka Annie. Colin zauwa˝a du˝e fioletowe pud∏o i kiedy próbuje je otworzyç, wyskakuje
z niego Mrówka Annie z tortem urodzinowym i prezentem – rowerem dla Colina.
W dalszej cz´Êci lekcji dziecko poznaje zwyczaje
urodzinowe w Wielkiej Brytanii: dzieci wr´czajà
jubilatowi prezenty i kartki urodzinowe, jedzà tort
i grajà w ró˝ne gry podczas przyj´cia urodzinowego.

nazwy kolorów z Rozdzia∏u 2.

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko wykonuje i ozdabia kartk´ urodzinowà
oraz wpisuje w niej swoje imi´ lub imi´ osoby, dla
której chce jà przeznaczyç.

cake (ciasto/tort)
present (prezent)
card (kartka)
game (gra)
Happy Birthday!
(Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!)

Historyjka
Otwórz podr´cznik na stronach z historyjkà
i poproÊ, aby dziecko przedstawi∏o jej bohaterów.
Odtwórz nagranie z historyjkà i pozwól, by dziecko
wskazywa∏o na kolejne obrazki. PoproÊ dziecko
o wyjaÊnienie po polsku szczegó∏ów historyjki,
których nie rozumiesz. Nagranie historyjki znajduje
si´ na p∏ycie audio CD do∏àczonej do Ksià˝ki ucznia.
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CD

Karteczki

13

Z cienkiego papieru wytnij dwanaÊcie karteczek (kwadratów o wymiarach 3cm x 3cm) i pomó˝
dziecku narysowaç na nich stworzonka z Rozdzia∏u 1.
(gàsienic´, mrówk´, pszczo∏´, Êlimaka, biedronk´,
motyla) oraz zabawki z Rozdzia∏u 2. (hulajnog´, samochód, lalk´, robota, rower, pi∏k´). U∏ó˝ karteczki na
stole lub na pod∏odze obrazkami do do∏u. Na zmian´
uderzajcie otwartà d∏onià w pojedyncze karteczki.
JeÊli uda si´ je obróciç, dziecko mówi nazw´ stworzonka lub zabawki widocznej na obrazku. Osoba,
która obróci∏a karteczk´, zabiera jà. Wygrywa ten,
kto zbierze wi´cej karteczek.

Annie’s Surprise
OBRAZEK 1
Narrator: Colin is in the woods. He’s happy. It’s
his birthday.
Colin:
It’s my birthday. Where’s Annie?
Where’s Bee? Where’s Ladybird?
Snail! ... Butterfly! ...
OBRAZEK 2
Narrator: Here’s Snail. Here’s Ladybird.
Âlimak i Biedronka: Hello, Colin! Happy Birthday!
Narrator: Here’s Bee. Here’s Butterfly.
Pszczo∏a i Motyl: Hello, Colin! Happy Birthday!
OBRAZEK 3
Âlimak i Biedronka: Here you are, Colin.
Colin:
Wow, a robot! Thank you, Snail! Oh,
and a ball! Thank you, Ladybird!
OBRAZEK 4
Narrator: Butterfly and Bee give Colin a present.
Pszczo∏a i Motyl: Here you are, Colin. Happy
Birthday!
Colin:
Oh, thank you! What is it? Wow! It’s
a scooter … Thank you!
OBRAZEK 5
Narrator: Colin looks for Annie.
Colin:
Oh, dear. Where’s Annie?
Biedronka: I don’t know. Look! A purple present.
Narrator: Colin opens the purple present …
OBRAZEK 6
Annie:
Surprise! Happy Birthday, Colin!
Colin:
Oh, Annie!
Annie:
Here you are, Colin.
Colin:
A bike! ... And a birthday cake! Oh,
thank you, Annie!
Wszyscy: Happy Birthday, Colin!

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabeli ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.

Kolory
PoproÊ dziecko, aby na siedmiu samoprzylepnych
karteczkach narysowa∏o kredkami plamki w nast´pujàcych kolorach: zielony, ˝ó∏ty, czerwony, bràzowy,
fioletowy, niebieski, pomaraƒczowy. Przygotuj zegarek
z minutnikiem. Powiedz Start!. Dziecko ma 60
sekund, aby znaleêç w pokoju przedmioty w danych
kolorach i przykleiç na nie odpowiednie naklejki.
Przyklejajàc karteczki, dziecko wypowiada nazw´
koloru.
Urodziny
Obejrzyj z dzieckiem zdj´cia zwiàzane ze zwyczajami urodzinowymi na s. 22. Ponumerujcie zdj´cia od
1 do 3. Nast´pnie poproÊ dziecko, aby zamkn´∏o oczy.
Mów w ró˝nej kolejnoÊci nast´pujàce s∏owa zwiàzane
z urodzinami: cake, present, card, game. Dziecko
ma za zadanie podawaç z pami´ci numer zdj´cia,
z którym te s∏owa si´ ∏àczà. Kiedy skoƒczycie,
zamieƒcie si´ rolami.
Zabawy z kostkà i zak∏adkà do∏àczonymi do
Zeszytu çwiczeƒ*
 Dziecko mówi nazw´ stworzonka i rzuca kostkà.
JeÊli wypadnie wymienione stworzonko, dziecko zdobywa punkt. Nast´pnie poproÊ, aby dziecko wybra∏o
stworzonko dla ciebie i rzuç kostkà. JeÊli wypadnie
podane przez dziecko stworzonko, zdobywasz punkt.
Gra koƒczy si´, gdy pierwsza osoba zdob´dzie trzy
punkty.
 Przesuwaj zak∏adkà po obrazkach w historyjce
na s. 21 podr´cznika. Zatrzymaj zak∏adk´, kiedy
dziecko powie Stop!, poproÊ je, by spojrza∏o na otwór
zak∏adki i nazwa∏o wszystko, co potrafi, np. kolory,
stworzonka, zabawki, przedmioty zwiàzane z urodzinami, itp.
* jeÊli twoje dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ Bugs World 1

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabeli na
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poczàtku rozdzia∏u (s. 11), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J przy
ka˝dym s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o.

Przy tych s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà
dziecku trudnoÊç, zostawcie puste miejsce i wracajcie do tabeli, dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà
si´ przy wszystkich s∏owach.

ROZDZIAŁ 3
Dotknij palców u stóp!
Lekcje 1-8

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi na nie zareagowaç
Pick up ... (PodnieÊ…)

To si´ wydarzy∏o w Rozdziale 3.

Show ... (Poka˝…)

Historyjka opowiada o grupie dzieci, które przysz∏y w odwiedziny do kole˝anki Kasi. Kasia ma psa
o imieniu Alfie. Na stole le˝y talerz z ciastkiem.
W odpowiedzi na pytanie, kto ma ochot´ na smako∏yk,
okazuje si´, ˝e wszyscy. Niestety, ciastko jest tylko
jedno. Kto wi´c je zje? Kasia postanawia rozstrzygnàç
ten dylemat za pomocà zabawy. Polega ona na wykonywaniu poleceƒ. Dzieci dotykajà uszu, nosa, palców
u stóp oraz liczà do pi´ciu. Gdy na polecenie Kasi
wszyscy zamykajà oczy, pies korzysta z okazji i zjada
ciastko. Dzieci sà bardzo zawiedzione.

pencil (o∏ówek)

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko wycina miniksià˝eczk´ o psie o imieniu
Alfie, który zjad∏ ciastko. Nast´pnie sk∏ada jà w ca∏oÊç,
zachowujàc prawid∏owà kolejnoÊç wydarzeƒ.
Dziecko wycina równie˝ z koƒcowej cz´Êci Ksià˝ki
ucznia karty obrazkowe z cz´Êciami cia∏a.

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
chocolate cake (ciasto czekoladowe)
monster (potwór)
six, seven, eight, nine, ten
(szeÊç, siedem, osiem, dziewi´ç, dziesi´ç)
nose (nos)
eyes (oczy)
ears (uszy)
mouth (usta)
fingers (palce u ràk)
toes (palce u stóp)
Touch. (Dotknij.)
Me! (Ja!)
Do you want ... ? (Czy chcesz...?)

rubber (gumka)

Piosenki, wierszyki i historyjka
Pos∏uchaj, jak dziecko Êpiewa piosenk´, recytuje
wierszyk. JeÊli masz ochot´, przy∏àcz si´ do dziecka.
Otwórz podr´cznik na stronach z historyjkà i poproÊ, aby dziecko przedstawi∏o jej bohaterów. Odtwórz
nagranie z historyjkà i pozwól, by dziecko wskazywa∏o
na kolejne obrazki i mówi∏o z bohaterami te kwestie,
które potrafi. PoproÊ dziecko o wyjaÊnienie po polsku
szczegó∏ów historyjki, których nie rozumiesz.
Wszystkie piosenki, wierszyki i historyjki znajdujà
si´ na p∏ycie audio CD, do∏àczonej do Ksià˝ki ucznia.
CD
14

Touch your ears
Touch your ears!
Touch your eyes!
Touch your nose!
Touch your mouth!
Touch your fingers!
Touch your toes!
CD
16

Are you ready?
Are you ready? Are you ready?
Yes, I'm ready to play!
First one to touch your nose, your nose!
Me, me, me!
Yeah, yeah, hurray!
Are you ready? Are you ready?
Yes, I'm ready to play!
First one to touch your ears, your ears!
Me, me, me!
Yeah, yeah, hurray!
Are you ready? Are you ready?
Yes, I'm ready to play!
First one to touch your toes, your toes!
Me, me, me!
Yeah, yeah, hurray!
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CD
18

Ten little monsters
One little, two little, three little monsters,
Four little, five little, six little monsters,
Seven little, eight little, nine little monsters,
Ten little monsters say Hello.
Ten little monsters say Hello.
CD
15

Touch your toes!
OBRAZEK 1
Narrator: Alex, Ben and Emma are at Katy’s house.
Alfie, the dog, is at Katy’s house too.
There’s one chocolate cake on the plate.
Katy:
Do you want the chocolate cake?
Alex:
Yes, please. Oh, not you, Alfie!
Katy:
Do you want the chocolate cake?
Ben i Emma: Mmm. Yes, please. Oh, not you, Alfie!
OBRAZEK 2
Katy:
Oh, dear. Everyone wants the cake!
Alex:
I know. Let’s play a game. The winner
eats the cake. Are you ready?
Ben, Emma i Katy: Yes!
OBRAZEK 3
Alex:
First one to touch your toes!
Wszyscy: Me!
Narrator: And they all touch their toes together.
OBRAZEK 4
Ben:
First one to touch your ears!
Wszyscy: Me!
Narrator: And they all touch their ears together.
OBRAZEK 5
Katy:
First one to touch your nose!
Wszyscy: Me!
Narrator: And they all touch their nose together.
OBRAZEK 6
Emma:
First one to count to five!
Wszyscy: One, two, three, four, five. Me!
Narrator: And they all count to five together.
OBRAZEK 7
Alex:
First one to close your eyes!
Wszyscy: Me!
Narrator: And they all close their eyes together.
OBRAZEK 8
Narrator: And Alfie, the dog, eats the cake!
Ben:
The cake!
Alex i Emma: Oh, no!
Katy:
Oh, Alfie!
Alfie:
Woof, woof.

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajo-

moÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabel ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.
Zabawa w Yes / No
PoproÊ dziecko, aby wskazywa∏o i nazywa∏o cz´Êci
cia∏a. Kiedy nazwie wskazanà cz´Êç w∏aÊciwie, mów:
Yes. Kiedy wymyÊli nowe s∏owo, albo (celowo) zrobi
b∏àd, mów: No.
Dotknij
Nadstawiaj ucha, tak jakbyÊ wys∏uchiwa∏ polecenia, a potem udawaj, ˝e je wykonujesz, dotykajàc
cz´Êci cia∏a (oczu, uszu, nosa, ust, palców u r´ki, palców u stóp) w dowolnej kolejnoÊci. Dziecko patrzy na
twoje ruchy i mówi, jakie polecenie wykonujesz, np.
Touch your mouth!, kiedy dotykasz ust.
Simon says
Zagrajcie w gr´ Simon Says. Wydawaj dziecku
znane mu z lekcji polecenia. Je˝eli poprzedzisz polecenie zdaniem Simon says, dziecko ma je wykonaç.
Je˝eli wydajesz samo polecenie, dziecko nie powinno
wykonaç ˝adnego ruchu, np.:
Simon says: Touch your ears!
Touch your eyes!
Simon says: Touch your nose!
Touch your mouth!
Simon says: Touch your fingers!
Touch your toes!
Nast´pnie zamieƒcie si´ rolami.

Moje ulubione s∏owo
Ustalcie, które s∏owa z rozdzia∏u sà waszymi
ulubionymi, np. fingers i monsters.
Zabawy z kostkà i zak∏adkà do∏àczonymi do
Zeszytu çwiczeƒ*
 Na dwóch kartkach papieru narysuj po jednej
tabeli z dziewi´cioma polami, po trzy w ka˝dym
rz´dzie. Na polach narysujcie wraz z dzieckiem lub
przyklejcie wyci´te ze zdj´ç w gazetach cz´Êci cia∏a
w dowolnej kolejnoÊci: uszy, oczy, nos, usta, palce
u ràk, palce u stóp. Rysunki b´dà si´ powtarzaç.
Przypisz oczkom na kostce cz´Êci cia∏a, np.: 1 – uszy,
2 – nos itd. Przygotuj ma∏e karteczki do zakrywania
rysunków. Dziecko rzuca kostkà i mówi nazw´ cz´Êci
cia∏a przypisanej wyrzuconej liczbie oczek. Kto ma
w swojej tabeli rysunek z danà cz´Êcià cia∏a, zakrywa
go karteczkà. Jednorazowo mo˝na przykryç tylko
jeden rysunek. Wygrywa osoba, która pierwsza
przykryje karteczkami trzy rysunki w poziomie,
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pionie lub skosie i zawo∏a: Bingo! Gr´ mo˝na kontynuowaç do zakrycia wszystkich rysunków.
 Przesuwaj zak∏adkà po zdj´ciach ludzi w czasopismach, proszàc dziecko, aby nazywa∏o cz´Êci cia∏a
ukazujàce si´ w otworze zak∏adki.
* jeÊli twoje dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ Bugs World 1

Piosenka Ten little monsters
ZaÊpiewajcie piosenk´, odliczajàc na palcach
potworki od 1 do 10.
(Patrz: Piosenki, wierszyki i historyjka; Êcie˝ka 18.)
„Potworna” wycinanka
Wytnij z gazet lub czasopism ilustracje przedstawiajàce ró˝ne cz´Êci cia∏a i pozwól dziecku z∏o˝yç
z nich jednà postaç – swojego ma∏ego potworka.
Naklejcie potworka na papier i niech dziecko nazwie
jego cz´Êci cia∏a.

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabel na poczàtku rozdzia∏u (s. 13), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J przy ka˝dym
s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o. Przy tych
s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà dziecku
trudnoÊç, zostawcie puste miejsce i wracajcie do tabeli,
dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà si´ przy
wszystkich s∏owach.

Sprawdê, czy dziecko pami´ta piosenki
i wierszyki
Touch your ears
Are you ready?
Ten little monsters
CD
17

ROZDZIAŁ 4
Uciekaj, uciekaj, uciekaj!
Lekcje 1-8

Odtwórz piosenk´ Are you redy? w wersji
karaoke. Zach´ç dziecko do Êpiewania.

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
giraffe (˝yrafa)

To si´ wydarzy∏o w Rozdziale 4.

elephant (s∏oƒ)

Historyjka opowiada o grupie zwierzàt, które
obawiajà si´ groênego niebezpieczeƒstwa (nadchodzàcego lwa) i próbujà ostrzec przed nim ˝yraf´. ˚yrafa
nie s∏yszy jednak ich ostrze˝eƒ, bo ma bardzo, bardzo,
bardzo d∏ugà szyj´ i w zwiàzku z tym jej uszy sà bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Sytuacj´ ratuje papuga –
ze wszystkich bohaterów historyjki tylko ona potrafi
fruwaç! Dolatuje do ucha ˝yrafy i ostrzega jà przed
zbli˝ajàcym si´ niebezpieczeƒstwem. ˚yrafie wraz
z innymi zwierz´tami udaje si´ uciec przed lwem.

mouse (mysz)

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko wykonuje papierowe kukie∏ki bohaterów
historyjki. Wykorzystuje w tym celu karty obrazkowe
do wycinania, które znajdujà si´ w koƒcowej cz´Êci
Ksià˝ki ucznia. Wycina zwierzàtka, skleja je i nak∏ada na o∏ówek.
Dziecko wycina te˝ karty obrazkowe ze zwierz´tami
oraz ich papierowe kukie∏ki, wykorzystujàc w tym
celu karty z ty∏u Ksià˝ki ucznia. Uczeƒ wycina postacie, skleja je, a nast´pnie nak∏ada na palce i robi
miniteatrzyk.

zebra (zebra)
parrot (papuga)
lion (lew)
Stop! (Zatrzymaj si´!)
fly (lataç)
run (biegaç)
swim (p∏ywaç)
sing (Êpiewaç)
Here’s the ... . (Oto jest... .)
The ... is coming. (... nadchodzi.)
Please tell ... . (Prosz´, powiedz... .)
Of course. (OczywiÊcie.)
Oh, dear, ... can’t hear. (Ojej, ... nic nie s∏yszy.)
I can ... . (Potrafi´ … .)
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Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi na nie zareagowaç
desk (biurko/∏awka)
chair (krzes∏o)
hair (w∏osy)

Piosenki, wierszyki i historyjka
Pos∏uchaj, jak dziecko Êpiewa piosenk´, recytuje
wierszyk. JeÊli masz ochot´, przy∏àcz si´ do dziecka.
Otwórz podr´cznik na stronach z historyjkà
i poproÊ, aby dziecko przedstawi∏o jej bohaterów.
Odtwórz nagranie z historyjkà i pozwól, by dziecko
wskazywa∏o na kolejne obrazki i mówi∏o z bohaterami te kwestie, które potrafi. PoproÊ dziecko
o wyjaÊnienie po polsku szczegó∏ów historyjki,
których nie rozumiesz.
Wszystkie piosenki, wierszyki i historyjka znajdujà si´ na p∏ycie audio CD, do∏àczonej do Ksià˝ki
ucznia.
CD
19

Here's the Giraffe
Here's the giraffe. Hello, Giraffe!
Here's the mouse. Hello, Mouse!
Here's the zebra. Hello, Zebra!
Here's the elephant. Hello, Elephant!
Here's the parrot. Hello, Parrot!
Here's the lion. Oh, no! Run! Run! Run!
CD
21

The lion is coming
The lion is coming. Run!
The lion is coming. Run!
Run, Giraffe! Run, Giraffe!
Run! Run! Run!
Oh, dear, dear.
Giraffe can't hear.
Oh, dear. Oh, dear.
Giraffe can't hear.
CD
23

The parrot song
I'm the parrot. Look at me.
I'm red, yellow, blue, purple, orange and green.
I can fly. I can fly.
I can fly in the sky.
CD
20

Run, run, run!
OBRAZEK 1
Narrator: The giraffe is eating leaves from a tall
tree. Munch, munch, munch.
But look ... the lion is coming!

OBRAZEK 2
Mysz:
Giraffe! The lion is coming. Run, run,
run!
˚yrafa:
Munch, munch, munch.
Mysz:
Oh, dear. Giraffe can’t hear.
OBRAZEK 3
Narrator: Here’s the zebra. Maybe he can help.
Mysz:
Hello, Zebra. Stop! The lion is coming.
Please tell Giraffe.
Zebra:
Yes, of course. Giraffe! The lion
is coming. Run, run, run!
˚yrafa:
Munch, munch, munch.
Zebra:
Oh, dear. Giraffe can’t hear.
OBRAZEK 4
Narrator: Here’s the elephant. Maybe he can help.
Zebra:
Hello, Elephant. Stop! The lion
is coming. Please tell Giraffe.
S∏oƒ:
Yes, of course. Giraffe! The lion
is coming. Run, run, run!
˚yrafa:
Munch, munch, munch.
S∏oƒ:
Oh, dear. Giraffe can’t hear.
OBRAZEK 5
Narrator: Here’s the parrot. Maybe he can help.
S∏oƒ:
Hello, Parrot. Stop! The lion is coming.
Please tell Giraffe.
Papuga: Yes, of course. That’s easy! I can fly!
OBRAZEK 6
Narrator: The parrot flies to the top of the tree.
OBRAZEK 7
Papuga: Giraffe! The lion is coming. Run, run,
run!
Narrator: The giraffe can hear now.
˚yrafa:
Oh, thank you, Parrot.
OBRAZEK 8
Narrator: Here’s the lion. And all the animals run –
just in time!

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabel ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.
Co to za zwierz´?
Przygotuj kartk´ z grubszego papieru i wytnij
w niej otwór o Êrednicy 1cm. Wytnij z czasoposim
zdj´cia nast´pujàcych zwierzàt: s∏onia, ˝yrafy, zebry,
lwa, myszy, papugi. Przykrywaj kolejno zdj´cia
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kartkà z otworem i poproÊ dziecko, aby spróbowa∏o
odgadnàç zwierz´ na podstawie fragmentu cia∏a
widocznego w otworze. JeÊli to konieczne, przesuwaj
kartkà po zdj´ciu, tak aby pokazaç dziecku ró˝ne
fragmenty ukrytego zwierz´cia. Zamiast wycinaç
zdj´cia, mo˝esz równie˝ narysowaç zwierz´ta.
Kto nadchodzi?
NaÊladuj za pomocà gestów lub mimiki nadchodzàce/nadlatujàce zwierz´ (s∏onia, ˝yraf´, zebr´, lwa,
mysz lub papug´), np. idê dostojnie du˝ymi krokami,
z wyciàgni´tà szyjà, aby pokazaç nadchodzàcà ˝yraf´.
Dziecko próbuje zgadnàç, jakie zwierz´ nadchodzi
i mówi odpowiednio: The (giraffe) is coming.
Zabawa w Yes / No
PoproÊ dziecko, aby pokazywa∏o w podr´czniku
zwierz´ta i nazywa∏o je. Kiedy nazwie zwierz´ w∏aÊciwie, mów: Yes. Kiedy si´ (celowo) pomyli, mów: No.
To potrafi´
Wska˝ na dziecko i powiedz bezg∏oÊnie, wyraênie
ruszajàc ustami, nazw´ jednego ze zwierzàt: elephant,
giraffe, zebra, lion, mouse, parrot. Dziecko próbuje
odczytaç s∏owo z ruchu warg i kiedy mu si´ to uda,
wyobra˝a sobie, ˝e jest tym zwierz´ciem i mówi, co
potrafi robiç, np. I can fly/swim/jump/run. Nast´pnie
zamieƒcie si´ rolami.
Moje ulubione s∏owo
Ustalcie, które s∏owa z rozdzia∏u sà waszymi ulubionymi, np. giraffe i fly.

(zebra), 4 – mouse (mysz), 5 – parrot (papuga), 6 – lion
(lew). Zapisz klucz odpowiedzi na kartce. Na zmian´
z dzieckiem rzucajcie kostkà. PoproÊ, aby dziecko
mówi∏o angielskie nazwy zwierzàt, które wypad∏y.
Wygrywa osoba, która pierwsza wyrzuci wszystkie
szeÊç zwierzàt.
 Przesuwaj zak∏adkà po obrazkach dzieci na
s. 36. JeÊli twoje dziecko potrafi wykonywaç te same
czynnoÊci co osoba na obrazku, mówi zdanie: I can
(sing).
* jeÊli twoje dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ Bugs World 1

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabel na poczàtku rozdzia∏u (ss. 15-16), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J przy ka˝dym
s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o. Przy tych
s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà dziecku
trudnoÊç, zostawcie puste miejsce i wracajcie do
tabel, dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà si´ przy
wszystkich s∏owach.

Sprawdê, czy dziecko pami´ta piosenki
i wierszyki
Here’s the giraffe
The lion is coming
The parrot song
CD
22

Odtwórz piosenk´ The lion is coming w wersji
karaoke. Zach´ç dziecko do Êpiewania.

Zabawy z kostkà i zak∏adkà do∏àczonymi
do Zeszytu çwiczeƒ*
 Przypisz oczkom na kostce nazwy zwierzàt,
np. 1 – giraffe (˝yrafa), 2 – elephant (s∏oƒ), 3 – zebra

Lekcja powtórzeniowa (Rozdziały 3-4):
Ślimak przybiega pierwszy
Mój świat, twój świat: Dzień Sportu
To si´ wydarzy∏o w lekcji powtórzeniowej
W tej lekcji dziecko powtarza s∏owa i zwroty
z dwóch poprzednich rozdzia∏ów.
Dziecko poznaje historyjk´ o zawodach sportowych.
Stworzonka bawià si´ najpierw w gr´ ruchowà, a nast´pnie urzàdzajà wyÊcigi. W dwóch pierwszych
wyÊcigach Êlimak jest ostatni i jest mu bardzo
przykro. Mrówka Annie postanawia mu pomóc

i pcha go na hulajnodze, tak ˝e w trzecim wyÊcigu
Êlimak jest pierwszy.
W dalszej cz´Êci lekcji dziecko poznaje konkurencje
sportowe zwiàzane z obchodami Dnia Sportu
w szko∏ach w Wielkiej Brytanii: dzieci biorà udzia∏
w biegach z przeszkodami, biegach na dystans oraz
w wyÊcigach w workach.

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko wykonuje i koloruje medal sportowy,
a nast´pnie przyczepia do niego tasiemk´ i zawiesza
go na szyi.
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Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
nazwy stworzonek z Rozdzia∏u 1.
nazwy cz´Êci cia∏a z Rozdzia∏u 3.
nazwy zwierzàt z Rozdzia∏u 4.
cyfry 1-6
running race (bieg na dystans)
obstacle race (bieg z przeszkodami)
sack race (wyÊcig w workach)
Touch your … . (Dotknij swoich... .)

Historyjka
Otwórz podr´cznik na stronach z historyjkà
i poproÊ, aby dziecko przedstawi∏o jej bohaterów.
Odtwórz nagranie z historyjkà i pozwól, by dziecko
wskazywa∏o na kolejne obrazki. PoproÊ dziecko
o wyjaÊnienie po polsku szczegó∏ów historyjki,
których nie rozumiesz. Nagranie historyjki znajduje
si´ na p∏ycie audio CD do∏àczonej do Ksià˝ki ucznia.
CD
24

Snail comes first
OBRAZEK 1
Narrator: It’s sunny. The bugs are playing games.
Colin:
First one to touch your … nose!
Wszyscy: Me!
Colin:
First one to touch your … eyes!
Âlimak:
Me!
Colin:
First one to touch your … toes!
Biedronka: Me!
Pszczo∏a: I know! Let’s have a race!
Annie:
Oh, yes!
Biedronka: Good idea!
OBRAZEK 2
Narrator: All the bugs make a line.
Biedronka: I can run!
Pszczo∏a: I can fly!
Colin:
Are you ready? One, two, three, four,
five, six, seven, eight, nine, ten … Go!
OBRAZEK 3
Narrator: Annie and Ladybird run. Butterfly and
Bee fly.
Pszczo∏a: Yippee! I’m first!
Biedronka: Come on, Snail!
Narrator: But snail is very sad.
OBRAZEK 4
Narrator: The Bugs race again.
Annie:
Yippee! I’m first!
Narrator: Annie, Butterfly, Colin and Bee are
happy.
Motyl:
Come on, Snail!
Narrator: But snail is very sad.

OBRAZEK 5
Narrator: The Bugs make a line again.
Âlimak:
I can't fly. I can't run.
Annie:
Come on, snail. I’ll help you!
OBRAZEK 6
Narrator: Colin and Ladybird run. Butterfly
and Bee fly … But what’s this? Snail
is coming … Snail is first … on his
scooter!
Âlimak:
I’m first! Yippee! Hurray!
Narrator: Snail is happy now. All the Bugs are
happy.

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabel ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych
rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej
na poziomie podstawowym.
WyÊcigi
Na karteczkach tej samej wielkoÊci naszkicuj
razem z dzieckiem schematyczne rysunki zwierzàt:
lwa, papugi, ˝yrafy, s∏onia, myszy i zebry. Nast´pnie
zgnieç karteczki w kulki i ustaw w jednym rz´dzie
naprzeciwko Êciany. PoproÊ dziecko, aby pstryka∏o
w kuleczki, przesuwajàc je w stron´ Êciany. Kiedy
dziecko poruszy wszystkie kuleczki, rozprostowuje
karteczki po kolei, zaczynajàc od tej, która zbli˝y∏a
si´ najbardziej do celu, i mówi, w jakiej kolejnoÊci
zwierz´ta ukoƒczy∏y wyÊcigi, np. one – mouse, two –
zebra.
Naklejanie
Na kartce papieru rozmiaru A3 naszkicuj zarys
cia∏a cz∏owieka z du˝à twarzà. Zawià˝ chustkà oczy
dziecka i mów nazwy nast´pujàcych cz´Êci cia∏a
w dowolnej kolejnoÊci: nose, eyes, ears, mouth, fingers,
toes. Dziecko próbuje z zawiàzanymi oczami rysowaç
danà cz´Êç cia∏a w odpowiednim miejscu na rysunku.
Kiedy wymienisz wszystkie s∏owa, ods∏oƒ oczy
dziecka i poproÊ, aby wskazywa∏o na narysowane
przez siebie cz´Êci cia∏a i mówi∏o ich nazwy.
Jaka to konkurencja sportowa?
Udawaj, ˝e bierzesz udzia∏ kolejno w biegu na
dystans, biegu z przeszkodami i wyÊcigu w workach.
Dziecko obserwuje twoje ruchy i próbuje zgadnàç,
jaka to konkurencja sportowa, np. running race.
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Zabawy z kostkà i zak∏adkà do∏àczonymi do
Zeszytu çwiczeƒ*
 Narysuj na kartce jednà pod drugà ma∏e cz´Êci
cia∏a: oczy, uszy, nos, usta, palce u stóp, palce u ràk.
Dziecko rzuca kolejno kostkà i zapisuje wynik przy
poszczególnych cz´Êciach cia∏a, np. rysunek oczu – 4.
Kiedy skoƒczy rzucaç, rysuje na kartce potworka
z takà liczbà cz´Êci cia∏a, jakà zapisa∏ wczeÊniej. Po
skoƒczeniu rysunku dziecko wskazuje na cz´Êci cia∏a
swojego potworka, podajàc ich iloÊç i mówiàc ich
nazwy, np. four eyes.
 PoproÊ dziecko, aby przyjrza∏o si´ dok∏adnie
pierwszemu wyÊcigowi na obrazku 3. w historyjce
na s. 39 podr´cznika. Nast´pnie zas∏oƒ zak∏adkà
obrazek, tak aby jedno lub wi´cej stworzonek
ukaza∏o si´ w otworze zak∏adki. Dziecko mówi
z pami´ci, na jakiej pozycji widoczne stworzonka
ukoƒczy∏y ten bieg, np. Ladybird – three. Powtórz
zabaw´ dla obrazków 4 i 6.

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabeli na
poczàtku rozdzia∏u (s. 18), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J przy ka˝dym
s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o. Przy tych
s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà dziecku
trudnoÊç, zostawcie puste miejsce i wracajcie do
tabeli, dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà si´ przy
wszystkich s∏owach.

* jeÊli twoje dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ Bugs World 1

ROZDZIAŁ 5
Ogromna kanapka
Lekcje 1-8

pear (gruszka)

To si´ wydarzy∏o w Rozdziale 5.

sandwich (kanapka)

Historyjka opowiada o tym, jak dzieci wyczarowujà
za pomocà magicznych zakl´ç ogromnà kanapk´
z serem, szynkà, pomidorami, kurczakiem, jajkiem
oraz sa∏atà. A na koniec zjadajà jà ze smakiem!

spell (zakl´cie)

To twoje dziecko wykonuje samo

I’m hungry. (Jestem g∏odny.)

Dziecko wycina karty obrazkowe z rysunkami
przedstawiajàcymi produkty spo˝ywcze. Wycina te˝
miniksià˝eczk´ i sk∏ada jà w ca∏oÊç, zachowujàc
prawid∏owà kolejnoÊç wydarzeƒ.

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
ham (szynka)
cheese (ser)
tomatoes (pomidory)
eggs (jajka)
chicken (kurczak)
lettuce (sa∏ata)
apple (jab∏ko)
banana (banan)

delicious (przepyszne)
as well (tak˝e)

I like ... . (Lubi´… .)
Do you like ...? (Czy lubisz…?)

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi na nie zareagowaç
I’m tired/sad/happy.
(Jestem zm´czony/smutny/szcz´Êliwy.)

Piosenki, wierszyki i historyjka
Pos∏uchaj, jak dziecko Êpiewa piosenk´, recytuje
wierszyk. JeÊli masz ochot´, przy∏àcz si´ do dziecka.
Otwórz podr´cznik na stronach z historyjkà
i poproÊ, aby dziecko przedstawi∏o jej bohaterów.
Odtwórz nagranie z historyjkà i pozwól, by dziecko
wskazywa∏o na kolejne obrazki i mówi∏o z bohaterami te kwestie, które potrafi. PoproÊ dziecko
o wyjaÊnienie po polsku szczegó∏ów historyjki,
których nie rozumiesz.
Wszystkie piosenki, wierszyki i historyjka znajdujà
si´ na p∏ycie audio CD, do∏àczonej do Ksià˝ki ucznia.

orange (pomaraƒcza)
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CD
25

The food song
Tomatoes and cheese – oh, delicious.
Lettuce and eggs – oh, delicious.
Chicken and ham – oh, delicious.
Yum, yum, yummy for me.
(I od poczàtku)
CD
27

The sandwich spell
Abracadabra! The sandwich spell.
I like cheese and ham as well.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!
Abracadabra! The sandwich spell.
I like eggs and tomatoes as well.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!
Abracadabra! The sandwich spell.
I like chicken and lettuce as well.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!
CD
29

Do you like apples?
Do you like apples? Do you like apples?
Oh, yes. Oh, yes. I like apples. I like bananas as
well.
I like apples. I like bananas as well.
Do you like pears? Do you like pears?
Oh, yes. Oh, yes. I like pears. I like oranges as well.
I like pears. I like oranges as well.
CD
26

The enormous sandwich
OBRAZEK 1
Narrator: Jenny, Sam and Kim go to the Wonder
School for Witches.
Jenny:
I’m hungry!
Sam:
I’m hungry!
Kim:
Me, too!
OBRAZEK 2
Jenny:
I know! Let’s make a sandwich!
Sam i Kim: Yes! The sandwich spell!
Jenny:
Do you like cheese?
Sam i Kim: Yes!
Jenny:
Do you like ham?
Sam i Kim: Yes!
Jenny:
Are you ready? One … two … three …
OBRAZEK 3
Jenny, Sam i Kim: Abracadabra! Sandwich spell.
Jenny:
I like cheese and ham as well.
Sam i Kim: Mmm. Delicious!
OBRAZEK 4
Jenny, Sam i Kim: Abracadabra! Sandwich spell.
Sam:
I like eggs and tomatoes as well.
Jenny i Kim: Mmm. Delicious!

OBRAZEK 5
Jenny, Sam i Kim: Abracadabra! Sandwich spell.
Kim:
I like chicken and lettuce as well.
Jenny i Sam: Mmm. Delicious!
OBRAZEK 6
Jenny:
Look!
Kim:
Wow!
Sam:
Fantastic!
Jenny, Sam i Kim: Incredible!
OBRAZEK 7
Sam:
Look at the sandwich!
Kim:
It’s enormous.
Jenny:
I’m hungry.
Sam:
I’m hungry, too.
Kim:
Me, too!
OBRAZEK 8
Jenny:
Let’s eat the sandwich now!
Sam:
Yes. Come on.
Jenny:
Mmm, cheese … Mmm, ham …
Sam:
Mmm, eggs … Mmm, tomatoes …
Kim:
Mmm, chicken … Mmm, lettuce …
Jenny, Sam i Kim: Mmm. Delicious!

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabel ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.
Zabawa w Yes / No
PoproÊ dziecko, aby pokazywa∏o w podr´czniku lub
w kolorowych czasopismach ilustracje produktów
˝ywnoÊciowych poznanych w tym rozdziale i nazywa∏o je, np. ham (szynka). Kiedy nazwie produkt
w∏aÊciwie, mów: Yes. Kiedy si´ (celowo) pomyli, mów:
No. Mo˝esz sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka
wed∏ug listy s∏ów na poczàtku tego rozdzia∏u.
Co ja jem?
W dowolnej kolejnoÊci naÊladuj jedzenie poni˝szych
owoców: banan, gruszka, jab∏ko, pomaraƒcza. Dziecko
zgaduje, jaki owoc zjadasz, np. Banana!
Co si´ nie zgadza?
Narysuj kontury produktów ˝ywnoÊciowych i zacznij je kolorowaç innymi kolorami, ni˝ te, które majà
w rzeczywistoÊci, np. niebieskim, fioletowym. Dziecko
ma za zadanie wychwyciç b∏àd, wybraç i nazwaç
w∏aÊciwy dla danego produktu kolor i szybko ci´
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poprawiç. Np.: Tomato – red! (Pomidor – czerwony!);
Egg – yellow! (Jajko – ˝ó∏te!)
Zabawa w sklep
Pobawcie si´ w sklep. Dziecko sprzedaje, ty kupujesz. PoproÊ dziecko o ró˝ne produkty, u˝ywajàc
zwrotu: Can I have eggs, cheese, tomatoes, ... please?
(Poprosz´ jajka, ser, pomidory, ...) „Sprzedawca” pyta:
How many? (Ile?), a ty odpowiadasz, np.: four, three ...
(cztery, trzy...) itp. Dziecko podaje produkty, a nast´pnie zamieniacie si´ rolami.
Moje ulubione s∏owo
Ustalcie, które s∏owa z rozdzia∏u sà waszymi
ulubionymi, np. tomato i orange.

Zabawy z kostkà i zak∏adkà do∏àczonymi
do Zeszytu çwiczeƒ*
 Na dwóch kartkach papieru narysuj po jednej
tabeli z dziewi´cioma polami, po trzy w ka˝dym
rz´dzie. Na polach narysujcie wraz z dzieckiem lub
przyklejcie wyci´te ze zdj´ç w gazetach produkty
˝ywnoÊciowe w dowolnej kolejnoÊci: ser, kurczak,
szynka, sa∏ata, jajko, pomidor. Rysunki b´dà si´
powtarzaç. Przypisz oczkom na kostce produkty
spo˝ywcze, np.: 1 – cheese (ser), 2 – chicken (kurczak).
Przygotuj ma∏e karteczki do zakrywania rysunków.
Dziecko rzuca kostkà i mówi nazw´ produktu przypisanego wyrzuconej liczbie oczek. Kto ma w swojej
tabeli odpowiedni rysunek, zakrywa go karteczkà.
Jednorazowo mo˝na przykryç tylko jeden rysunek.

ROZDZIAŁ 6
Trzy niedźwiadki
Lekcje 1-8
To si´ wydarzy∏o w Rozdziale 6.
Historyjka opowiada o dziewczynce o imieniu
Z∏otow∏osa (Goldilocks), która odwiedza dom rodziny
niedêwiadków, podczas gdy sà one na spacerze.
W domu na stole stoi goràca zupa. Najpierw Z∏otow∏osa próbuje zup´ z trzech talerzy: du˝ego, ma∏ego
i malutkiego. Potem postanawia sprawdziç, czy krzes∏a
sà wygodne. Najpierw siada na du˝ym, póêniej na
ma∏ym, a nast´pnie na malutkim. Na koƒcu chce si´
przekonaç, czy niedêwiadki majà wygodne ∏ó˝ka.
K∏adzie si´ kolejno najpierw w du˝ym, a potem
w ma∏ym i malutkim. Smakuje jej tylko zupa z malutkiego talerzyka i podobajà si´ jej tylko malutkie
krzese∏ko i malutkie ∏ó˝eczko. Zm´czona k∏adzie si´
w malutkim ∏ó˝eczku i zasypia. Kiedy niedêwiadki

Wygrywa osoba, która pierwsza przykryje karteczkami trzy rysunki w poziomie, w pionie lub po skosie
i zawo∏a: Bingo! Gr´ mo˝na kontynuowaç do zakrycia
wszystkich rysunków.
 Przesuwaj zak∏adkà po dolnym obrazku na s. 46,
kilkakrotnie si´ zatrzymujàc. Dziecko mówi liczb´
i nazwy produktów ˝ywnoÊciowych, które widzi
w otworze zak∏adki, np. two bananas.
* jeÊli Twoje dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ Bugs World 1

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabel na poczàtku rozdzia∏u (s. 19), czytajàc mu polskie s∏owa i proszàc
o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie wspólnie
symbol uÊmiechni´tej buêki J przy ka˝dym s∏owie/
zwrocie, które dziecko opanowa∏o. Przy tych s∏owach/
zwrotach, które nadal sprawiajà dziecku trudnoÊç,
zostawcie puste miejsce i wracajcie do tabeli, dopóki
uÊmiechni´te buêki nie znajdà si´ przy wszystkich
s∏owach.

Sprawdê, czy dziecko pami´ta piosenki
i wierszyki
The food song
The sandwich spell
Do you like apples?
CD
28

Odtwórz piosenk´ The sandwich spell w wersji
karaoke. Zach´ç dziecko do Êpiewania.

wracajà ze spaceru, chcà pobawiç si´ ze Z∏otow∏osà,
ale dziewczynka ucieka.

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko wycina karty obrazkowe ze sprz´tami
domowymi. Wycina te˝ miniksià˝eczk´ i sk∏ada jà
w ca∏oÊç, zachowujàc prawid∏owà kolejnoÊç wydarzeƒ.

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
Daddy bear (Tata Niedêwiedê)
Mummy bear (Mama Niedêwiedzica)
Baby bear (Dziecko Niedêwiadek)
bowl (miska)
chair (krzes∏o)
bed (∏ó˝ko)
soup (zupa)
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house (dom)
big (du˝y)
small (ma∏y)
tiny (malutki)
great (wspania∏y)
horrible (okropny)
Goldilocks (Z∏otow∏osa)
brother (brat)
sister (siostra)
family (rodzina)
This/My ... is ... . (To/Moje … jest… .)
I’m… . (Jestem… .)
It’s… . (To jest… .)
Let’s… look/see/count.
(Popatrzmy./Zobaczmy./Policzmy.)

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi na nie zareagowaç
Everybody listen/look/touch!
(Wszyscy s∏uchajcie/patrzcie/dotykajcie!)
Touch something ... red.
(Dotknij czegoÊ ... czerwonego.)

Piosenki, wierszyki i historyjka
Pos∏uchaj, jak dziecko Êpiewa piosenk´, recytuje
wierszyk. JeÊli masz ochot´, przy∏àcz si´ do dziecka.
Otwórz podr´cznik na stronach z historyjkà
i poproÊ, aby dziecko przedstawi∏o jej bohaterów.
Odtwórz nagranie z historyjkà i pozwól, by dziecko
wskazywa∏o na kolejne obrazki i mówi∏o z bohaterami te kwestie, które potrafi. PoproÊ dziecko
o wyjaÊnienie po polsku szczegó∏ów historyjki,
których nie rozumiesz.
Wszystkie piosenki, wierszyki i historyjka znajdujà si´ na p∏ycie audio CD, do∏àczonej do Ksià˝ki
ucznia.
CD
30

The three bears chant
I'm Daddy bear.
My bowl is big.
My chair is big.
My bed is big.
Big, big, yeah!
I'm Mummy bear.
My bowl is small.
My chair is small.
My bed is small.
Small, small, yeah!

I'm Baby bear.
My bowl is tiny.
My chair is tiny.
My bed is tiny.
Tiny, tiny, yeah!
CD
32

Goldilocks song
Goldilocks goes to the house of the bears
Let's look in and see.
This bowl is big
This bowl is small
This bowl is tiny
And that is all.
Let's count them – one, two, three!
Goldilocks goes to the house of the bears
Let's look in and see.
This chair is big
This chair is small
This chair is tiny
And that is all.
Let's count them – one, two, three!
Goldilocks goes to the house of the bears
Let's look in and see.
This bed is big
This bed is small
This bed is tiny
And that is all.
Let's count them – one, two, three!
CD
34

A happy family
My daddy and my mummy,
My brother, my sister and me,
We're happy, happy, happy,
A happy family!
CD
31

The three bears
OBRAZEK 1
Narrator: This is the house of the three bears.
Mama Niedêwiedzica: Here’s your soup, Baby bear!
Niedêwiadek: Ooh. It’s very hot!
Tata Niedêwiedê: Let’s go for a walk!
Mama Niedêwiedzica: Good idea!
OBRAZEK 2
Narrator: Daddy bear, Mummy bear and Baby
bear go for a walk.
Niedêwiadek: Hurray! This is great.
Tata Niedêwiedê: Come on, Baby bear.
Niedêwiadek: Yes.
OBRAZEK 3
Narrator: This is Goldilocks. Goldilocks goes to
the house of the bears.
Z∏otow∏osa: Oh, what a beautiful house! Mmm,
soup! I’m hungry!
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OBRAZEK 4
Z∏otow∏osa: This bowl is big. Yuk. The soup is
horrible!
This bowl is small. Yuk. The soup is horrible!
This bowl is tiny. Mmm. The soup is great!
OBRAZEK 5
Z∏otow∏osa: This chair is big. It’s horrible!
This chair is small. It’s horrible!
This chair is tiny. Mmm. It’s great!
OBRAZEK 6
Z∏otow∏osa: I’m sleepy. This bed is big. It’s horrible!
This bed is small. It’s horrible!
This bed is tiny. Mmm. It’s great!
OBRAZEK 7
Narrator: Goldilocks goes to sleep. The three
bears come back to their house.
Niedêwiadek: Ohhh! Look, Mummy! Look, Daddy!
Mama Niedêwiedzica i Niedêwiadek:
It’s Goldilocks!
Niedêwiadek: Wake up, Goldilocks!
OBRAZEK 8
Z∏otow∏osa: Oh, no!
Narrator: Goldilocks runs and runs and runs.
Niedêwiadek: Wait Goldilocks! Please stay and
play!
Narrator: But Goldilocks runs away.

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabel ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.
Zabawa w Yes / No
Pokazuj dziecku w podr´czniku lub na innych ilustracjach (mo˝esz na przyk∏ad wykorzystaç rodzinny
album ze zdj´ciami) cz∏onków rodziny (mama, tata,
brat, siostra, malutkie dziecko) i poproÊ, aby ich
nazywa∏o. Kiedy nazwie osob´ poprawnie, mów: Yes.
Kiedy si´ (celowo) pomyli, mów: No.
Ukryta osoba
Wytnij ze zdj´cia w czasopiÊmie lub narysuj
nast´pujàcych cz∏onków rodziny: mam´, tat´, brata,
siostr´, ma∏e dziecko. Naklej zdj´cia lub rysunki na
kartoniki papieru o jednakowym rozmiarze. Odwróç
kartoniki obrazkami do do∏u i wymieszaj. Dziecko
mówi nazw´ cz∏onka rodziny i odwraca dowolnà
kart´. JeÊli obrazek przedstawia osob´, którà wymie-

ni∏o, dziecko zatrzymuje sobie kartonik. Nast´pnie
dziecko wybiera i wymienia cz∏onka rodziny dla ciebie. JeÊli odwrócony obrazek zgadza si´ z podanym
s∏owem, zatrzymujesz kartonik. Wygrywa osoba,
która zgromadzi wi´cej kartoników.
Zabawa w sklep
Wyk∏adajcie na lad´ miski w trzech ró˝nych rozmiarach – du˝a (big), ma∏a (small) i malutka (tiny).
Dziecko chce kupiç konkretnà misk´, a ty celowo si´
mylisz i podajesz mu innà. Dziecko mówi: A big bowl,
please. Odpowiadasz: Here’s a big bowl i podajesz
malutkà misk´. Dziecko protestuje: No, this bowl is
tiny! A big bowl, please. Odpowiadasz: Oh, Sorry.
Here’s a big bowl i podajesz du˝à misk´. Nast´pnie
zamieƒcie si´ rolami. PoproÊ dziecko o misk´ innej
wielkoÊci.
Miska w misce
Wk∏adajcie jednà misk´ w drugà – malutkà do
ma∏ej, ma∏à do du˝ej. Dziecko u˝ywa zwrotów: A tiny
bowl in a small bowl. / A small bowl in a big bowl.
Opinia
Spaceruj z dzieckiem po domu i wskazuj na ró˝ne
∏adne oraz nieprzyjemne przedmioty, np. na pluszaka
i na brudne naczynia. Dziecko wyra˝a swojà opini´
o przedmiotach: Great! lub Horrible!. Mo˝esz tak˝e
otworzyç lodówk´ i poprosiç dziecko o wyra˝enie
swojej opinii o produktach spo˝ywczych.
Moje ulubione s∏owo
Ustalcie, które s∏owa z rozdzia∏u sà waszymi
ulubionymi, np. baby i tiny.
Zabawy z kostkà i zak∏adkà do∏àczonymi do
Zeszytu çwiczeƒ*
 Przypisz oczkom 1-5 na kostce nazwy cz∏onków
rodziny, np.: 1 – mummy (mama), 2 – daddy (tata),
3 – baby (ma∏e dziecko), 4 – brother (brat), 5 – sister
(siostra). Na zmian´ z dzieckiem rzucajcie kostkà.
Dziecko mówi nazw´ cz∏onka rodziny przypisanego
wyrzuconej przez nie lub przez ciebie liczbie oczek.
Gra trwa, dopóki nie zostanie wyrzucona liczba 6,
wówczas dziecko wo∏a: Happy family!
 Przesuwaj zak∏adkà po górnych obrazkach na
s. 52. Dziecko mówi, jakiej wielkoÊci sà przedmioty,
których fragmenty ukazujà si´ w otworze zak∏adki,
np. A big bed.
* jeÊli twoje dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ Bugs World 1

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabel na poczàtku rozdzia∏u (ss. 21-22), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
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wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J przy ka˝dym
s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o. Przy tych
s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà dziecku
trudnoÊç, zostawcie puste miejsce i wracajcie do
tabel, dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà si´ przy
wszystkich s∏owach.

Sprawdê, czy dziecko pami´ta piosenki
i wierszyki
The three bears chant
Goldilocks
A happy family
CD
33

Odtwórz piosenk´ Goldilocks w wersji
karaoke. Zach´ç dziecko do Êpiewania.

Lekcja powtórzeniowa (Rozdziały 5-6):

Historyjka

Rodzinny piknik

Otwórz podr´cznik na stronach z historyjkà
i poproÊ, aby dziecko przedstawi∏o jej bohaterów.
Odtwórz nagranie z historyjkà i pozwól, by dziecko
wskazywa∏o na kolejne obrazki. PoproÊ dziecko
o wyjaÊnienie po polsku szczegó∏ów historyjki,
których nie rozumiesz. Nagranie historyjki znajduje
si´ na p∏ycie audio CD do∏àczonej do Ksià˝ki ucznia.

Mój świat, twój świat: Rodzina i jedzenie

To si´ wydarzy∏o w lekcji powtórzeniowej
W tej lekcji dziecko powtarza s∏owa i zwroty
z dwóch poprzednich rozdzia∏ów.
Dziecko poznaje historyjk´ o pikniku stworzonek.
Stworzonka urzàdzajà piknik, na który przychodzà
z cz∏onkami swoich rodzin i przynoszà ró˝ne rodzaje
jedzenia, które wk∏adajà do kosza. Kosz staje si´ bardzo
ci´˝ki i Gàsienica Colin nie mo˝e go udêwignàç. Mrówka Annie proponuje pomoc swoich licznych sióstr
i braci. Po przeniesieniu kosza na miejsce pikniku
wszyscy wspólnie jedzà przygotowane jedzenie.
W dalszej cz´Êci lekcji dziecko poznaje zwyczaje
zwiàzane z posi∏kami rodzinnymi w Wielkiej Brytanii:
rodziny zazwyczaj jedzà w domu, cz´sto jedzà kanapki
i kurczaki oraz urzàdzajà pikniki w parku.

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko wycina kosz piknikowy z papieru
i umieszcza w nim rysunki ulubionego jedzenia.

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
nazwy stworzonek z Rozdzia∏u 1.
nazwy jedzenia z Rozdzia∏u 5.
nazwy cz∏onków rodziny z Rozdzia∏u 6.
nazwy bohaterów z historyjki z Rozdzia∏u 6.
liczby 1-10
picnic (piknik)
grandma (babcia)
grandpa (dziadek)
sandwich (kanapka)
I like … . (Lubi´… .)

CD
35

A family picnic
OBRAZEK 1
Narrator: It’s time for a picnic.
Colin:
One … two … three … four … five
tomatoes. I’m hungry!
Narrator: Here's Bee and his mummy.
Pszczo∏a i mama Pszczo∏y: Hello, Colin!
Pszczo∏a: Do you like chicken sandwiches?
Colin:
Mmm. Yes! Eight chicken sandwiches!
Thank you!
OBRAZEK 2
Narrator: Ladybird and Butterfly arrive.
Biedronka i Motyl: Hello, Bugs!
Colin, siostra Colina, Pszczo∏a i mama Pszczo∏y:
Hello!
Motyl:
Do you like eggs?
Colin:
Mmm. Yes. Delicious! Six eggs! Great!
OBRAZEK 3
Narrator: Snail and his daddy arrive.
Âlimak i tata Êlimaka: Hello, Bugs!
Âlimak: Do you like pears?
Colin:
Yes!
Âlimak: Here you are … Three pears … and one
apple.
Stworzonka: Mmm. Delicious!
OBRAZEK 4
Narrator: Annie the ant arrives.
Annie:
Hello, everyone!
Colin:
Oh, no! This basket is big!
Annie:
I can help you.
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OBRAZEK 5
Narrator: It's Annie's brothers and sisters!
Wszyscy: Hurray! Let’s have a picnic!
OBRAZEK 6
Narrator: All the Bugs have a picnic.
Biedronka: Mmm. I like tomatoes!
Annie:
I like chicken sandwiches!
Colin:
I like picnics!

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabel ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.
W naszej kuchni
Pójdê razem z dzieckiem do kuchni i poszukaj, ile
produktów spo˝ywczych z Rozdzia∏u 5. macie w domu.
Za ka˝dym razem, gdy znajdziecie dany produkt,
dziecko dotyka go i mówi jego nazw´, np. eggs.
Mo˝esz tak˝e poprosiç dziecko o nazywanie produktów spo˝ywczych po angielsku podczas wspólnych
zakupów.

Zabawy z kostkà i zak∏adkà do∏àczonymi
do Zeszytu çwiczeƒ*
 Dziecko rzuca kostkà i mówi nazw´ stworzonka,
które wyrzuci∏o oraz podaje z pami´ci, jakie jedzenie
to stworzonko przynios∏o na piknik w historyjce na
s. 57 podr´cznika. Sprawdzaj odpowiedzi dziecka.
JeÊli si´ pomyli, powiedz: No i zach´ç je do poprawienia b∏´du.
 Przesuwaj zak∏adkà po obrazkach w historyjce
na s. 57 podr´cznika. Zatrzymaj zak∏adk´, kiedy
dziecko powie: Stop! PoproÊ dziecko, aby spojrza∏o
na otwór zak∏adki i nazwa∏o wszystko, co potrafi, np.
stworzonka, cz∏onków rodziny, produkty spo˝ywcze,
przedmioty, itp.
* jeÊli Twoje dziecko korzysta z Zeszytu çwiczeƒ Bugs World 1

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabeli na poczàtku rozdzia∏u (s. 24), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J przy ka˝dym
s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o. Przy tych
s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà dziecku
trudnoÊç zostawcie puste miejsce i wracajcie do tabeli, dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà si´ przy
wszystkich s∏owach.

Rodzinne posi∏ki
Spójrzcie z dzieckiem na s. 58 w podr´czniku.
PoproÊ, aby dziecko wybra∏o jedno zdj´cie i przyjrza∏o mu si´ przez 30 sekund, zapami´tujàc szczegó∏y.
Nast´pnie zamknij ksià˝k´ i poproÊ dziecko, aby
poda∏o wszystkie s∏owa zwiàzane z wybranym
zdj´ciem, które potrafi powiedzieç po angielsku.
Ulubione s∏owa
Narysuj cztery du˝e ko∏a na kartce papieru i poproÊ, aby dziecko zrobi∏o to samo. W pierwszym kole
w tajemnicy przed sobà narysujcie wybrane stworzonko z Rozdzia∏u 1., w drugim kole narysujcie wybrane
jedzenie spoÊród tego w Rozdziale 5., w trzecim kole
narysujcie wybranego cz∏onka rodziny spoÊród tych
poznanych w Rozdziale 6. i w czwartym kole narysujcie wybranego bohatera historyjki o trzech misiach
z Rozdzia∏u 6. Kiedy skoƒczycie, zgadujcie, jakie s∏owa
w ka˝dej kategorii wybra∏a i zilustrowa∏a druga osoba,
mówiàc, np. Butterfly? i odpowiadajcie: Yes./No.
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Plansza do gier
Na s. 91 podr´cznika znajduje si´ plansza z kluczowym s∏ownictwem wprowadzonym w rozdzia∏ach 1-6
podr´cznika. Kiedy dziecko skoƒczy Rozdzia∏ 6.,
mo˝esz pograç z nim w ró˝ne gry, wykorzystujàc
plansz´, np.:

• Wybierz pi´ç ulubionych obrazków na planszy,
na kartce papieru zapisz, co wybra∏eÊ. Dziecko próbuje zgadnàç i wskazuje oraz nazywa obrazki, które
wybra∏eÊ. Kiedy odgadnie, zamieniacie si´ rolami.
Wskazuj na obrazki, które dziecko prawdopodobnie
wybra∏o i poproÊ, aby za ciebie mówi∏o s∏owa.
• Zakryj szeÊç pól karteczkami i poproÊ, aby dziecko
odgad∏o, co zakry∏eÊ. Mo˝esz powtórzyç gr´ kilkakrotnie lub zakrywaç coraz wi´cej pól.
• Zamknij oczy i celuj palcem w dowolny obrazek.
Otwórz oczy i poproÊ dziecko, aby nazwa∏o przedmiot
lub postaç widocznà na obrazku. Nast´pnie dziecko
powtarza zabaw´, wskazujàc na obrazek z zamkni´tymi oczami, a potem go nazywajàc.

Halloween
Âwi´to Halloween obchodzi si´ w krajach anglosaskich wieczorem 31 paêdziernika. W tym dniu organizowanych jest wiele przyj´ç, podczas których popularne sà ró˝ne zabawy, np. wy∏awianie z´bami jab∏ek
p∏ywajàcych w misce. DoroÊli i dzieci przebierajà si´
w straszne kostiumy, np. czarownic i duchów oraz
odwiedzajà sàsiadów, którzy, by uniknàç psikusa, dajà
s∏odycze. Popularnà dekoracjà na Êwi´to Halloween
jest wydrà˝ona i oÊwietlona od wewnàtrz dynia
z otworami w kszta∏cie twarzy.

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko wykonuje dyniowà mask´ z papieru.

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
witch (czarownica)
ghost (duch)
cat (kot)
bat (nietoperz)

• Wybierz kategori´, np. produkty spo˝ywcze
i poproÊ dziecko, aby w jak najkrótszym czasie
odnalaz∏o i nazwa∏o wszystkie obrazki z tej kategorii.
Nagraj dziecko mówiàce powoli z przerwami
wszystkie s∏owa z planszy w dowolnej kolejnoÊci
i zaznaczaj delikatnie o∏ówkiem powiedziane ju˝
s∏owa. Wybierz dziewi´ç obrazków z ca∏ej planszy
i narysuj je w tabeli z dziewi´cioma polami na osobnej kartce. PoproÊ dziecko, aby zrobi∏o to samo.
Odtwórz nagranie. JeÊli obrazek, którego nazw´
powiedzia∏o dziecko, znajduje si´ w twojej tabeli,
skreÊl go. Dziecko robi to samo na swojej tabeli.
Wygrywa osoba, która pierwsza skreÊli dziewi´ç
obrazków i zawo∏a: Bingo!
Dorysuj pionowo wzd∏u˝ pierwszej kolumny
liczby 1-6, a poziomo wzd∏u˝ pierwszego rz´du oznacz
obrazki kropkami w nast´pujàcych kolorach:
czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, pomaraƒczowy,
˝ó∏ty. Wybierz jedno pole i zapytaj dziecko: What is
1 red? Dziecko odpowiada, co przedstawia to pole,
a nast´pnie zamieniacie si´ rolami.

pumpkin (dynia)
Happy Halloween!
(Weso∏ego Êwi´ta Halloween!)

Rymowanka
Pos∏uchaj, jak dziecko mówi rymowank´. JeÊli
masz ochot´, przy∏àcz si´ do dziecka. Nagranie
rymowanki znajduje si´ na p∏ycie audio CD
do∏àczonej do Ksià˝ki ucznia.
CD
36

The Halloween chant
Witch and a pumpkin.
One, two, three.
Push, push, push!
Can you help me, please?
Ghost and a pumpkin.
One, two, three.
Push, push, push!
Can you help me, please?
Cat and a pumpkin.
One, two, three.
Push, push, push!
Can you help me, please?
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Bat and a pumpkin.
One, two, three.
Witch, ghost, cat.
All together … Yipee!

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabeli ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
. Jest ona nieco
zabawa oznaczona obrazkiem
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.
Recytujemy i odgrywamy rymowank´ na Êwi´to
Halloween.
PoproÊ dziecko, aby powiedzia∏o rymowank´ na
Êwi´to Halloween po angielsku i wspólnie odegrajcie
scenki jà ilustrujàce.
The Halloween chant
Rymowanka na Êwi´to Halloween
Witch and a pumpkin.
Czarownica i dynia.
(Pokazujcie kapelusz czarownicy, a potem okràg∏à
dyni´.)
One, two, three.
Raz, dwa, trzy.
(Policzcie na palcach do trzech.)
Push, push, push!
Pchaj, pchaj, pchaj!
(Udawajcie, ˝e pchacie coÊ ci´˝kiego.)
Can you help me, please?
Czy mo˝esz mi pomóc?
(Skiƒcie r´kà.)
Ghost and a pumpkin.
Duch i dynia.
(NaÊladujcie ducha, a potem poka˝cie okràg∏à
dyni´.)
One, two, three.
Raz, dwa, trzy.
(Policzcie na palcach do trzech.)
Push, push, push!
Pchaj, pchaj, pchaj!
(Udawajcie, ˝e pchacie coÊ ci´˝kiego.)
Can you help me, please?
Czy mo˝esz mi pomóc?
(Skiƒcie r´kà.)

Cat and a pumpkin.
Kot i dynia.
(NaÊladujcie kota, a potem poka˝cie okràg∏à
dyni´.)
One, two, three.
Raz, dwa, trzy.
(Policzcie na palcach do trzech.)
Push, push, push!
Pchaj, pchaj, pchaj!
(Udawajcie, ˝e pchacie coÊ ci´˝kiego.)
Can you help me, please?
Czy mo˝esz mi pomóc?
(Skiƒcie r´kà.)
Bat and a pumpkin.
Nietoperz i dynia.
(NaÊladujcie nietoperza, a potem poka˝cie okràg∏à
dyni´.)
One, two, three.
Raz, dwa, trzy.
(Policzcie na palcach.)
Witch, ghost, cat.
Czarownica, duch, kot.
(Pokazujcie kapelusz czarownicy, naÊladujcie
ducha, a potem kota.)
All together … Yipee!
Wszyscy razem... Hurra!
(RadoÊnie podnieÊcie r´ce do góry.)
Zgadywanka
Wr´cz sobie i dziecku po dziesi´ç drobnych przedmiotów, np. guzików. Na karteczkach narysuj: dyni´,
czarownic´, kota, ducha, nietoperza. W∏ó˝cie karteczki do pude∏ka. PomyÊl o jednej postaci lub przedmiocie i poka˝ je, u˝ywajàc gestów (np. jak w rymowance powy˝ej). Wylosuj karteczk´ z pude∏ka. JeÊli pasuje do tego, co pokaza∏eÊ, zdobywasz pi´ç guzików.
JeÊli nie zgad∏eÊ, od∏ó˝ karteczk´ z powrotem i pokazuj inny przedmiot. Zdobywasz trzy guziki, jeÊli uda
ci si´ wylosowaç w∏aÊciwà karteczk´. Przy trzeciej
próbie mo˝esz otrzymaç tylko jeden guzik. Po twojej
trzeciej nieudanej próbie nadchodzi kolej dziecka na
pokazywanie i losowanie. PoproÊ dziecko, aby dodatkowo mówi∏o, kogo/co pokazuje i jakà karteczk´
wylosowa∏o. Pierwsza osoba, która zdob´dzie dziesi´ç
guzików, wygrywa.
Co to takiego?
Na zmian´ z dzieckiem rysujcie innà r´kà ni˝ ta,
którà si´ normalnie pos∏ugujecie (np. lewà w przypadku osoby prawor´cznej) poznane na tej lekcji
przedmioty i postaci zwiàzane z Halloween. Starajcie
si´ jak najszybciej odgadnàç, co druga osoba próbuje
narysowaç i mówcie: I can see a (witch).
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Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabeli na
poczàtku rozdzia∏u (s. 26), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J przy ka˝dym

BOŻE NARODZENIE
Bo˝e Narodzenie obchodzi si´ w Wielkiej Brytanii
podobnie jak w Polsce. Ubiera si´ choink´ (Christmas
tree), wiesza si´ jemio∏´ (mistletoe) i Êpiewa kol´dy
(Christmas carols). Jak na ca∏ym Êwiecie, wszyscy,
a w szczególnoÊci dzieci, z niecierpliwoÊcià czekajà
na Âwi´tego Miko∏aja (Santa), który przynosi prezenty. Robi to jednak troch´ inaczej ni˝ w naszym kraju.
W Wigili´ dzieci wieszajà przy swoich ∏ó˝kach lub
przy kominku specjalnà skarpet´ (stocking), do
której w nocy Âwi´ty Miko∏aj wk∏ada prezenty.
Dzieci otwierajà swoje podarunki nazajutrz rano,
czyli 25. grudnia (Christmas Day). Po po∏udniu je si´
Êwiàteczny obiad w rodzinnym gronie.

To si´ wydarzy∏o w Bo˝e Narodzenie
Renifer Reggie widzi, ˝e Âwi´ty Miko∏aj ma nowe
sanie. Bardzo si´ martwi. MyÊli bowiem, ˝e Âwi´ty
Miko∏aj nie potrzebuje ju˝ jego pomocy. Jednak Âwi´ty
Miko∏aj szybko wo∏a Reggie'go i prosi o kierowanie
nowymi saniami. Reggie odzyskuje dobry humor
i znów jest szcz´Êliwy.

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko wycina z papieru rogi renifera i wykonuje
z nich opask´ na g∏ow´.

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
Santa (Âwi´ty Miko∏aj)
present (prezent)
sleigh (sanie)
reindeer (renifer)
Happy Christmas!
(Weso∏ych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia!)

Piosenka i historyjka
Pos∏uchaj, jak dziecko Êpiewa piosenk´. JeÊli masz
ochot´, przy∏àcz si´ do dziecka.

s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o. Przy tych
s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà dziecku
trudnoÊç, zostawcie puste miejsce i wracajcie do
tabeli, dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà si´ przy
wszystkich s∏owach.

Sprawdê, czy dziecko pami´ta rymowank´
The Halloween chant

Otwórz podr´cznik na stronach z historyjkà i poproÊ,
aby dziecko przedstawi∏o jej bohaterów. Odtwórz nagranie z historyjkà i pozwól, by dziecko wskazywa∏o
na kolejne obrazki i mówi∏o z bohaterami te kwestie,
które potrafi. PoproÊ dziecko o wyjaÊnienie po polsku
szczegó∏ów historyjki, których nie rozumiesz.
Piosenka i historyjka znajdujà si´ na p∏ycie audio
CD, do∏àczonej do Ksià˝ki ucznia.
CD
38

Reggie the Christmas reindeer
Reggie the Christmas reindeer
He can help with Santa's sleigh.
Reggie the Christmas reindeer
He's happy, happy, happy, today.
CD
37

Santa’s new sleigh
OBRAZEK 1
Narrator: It’s Christmas.
Renifer Reggie: Hello, Santa!
Âwi´ty Miko∏aj: Hello, Reggie! Look. Here are some
presents. And here’s my new sleigh! It’s
fantastic! Listen!
Renifer Reggie: Oh, oh yes ...
OBRAZEK 2
Narrator: Reggie is very sad.
Renifer Reggie: Oh, dear. Santa has a new sleigh.
I can’t help him now.
OBRAZEK 3
Narrator: Santa is ready to go.
Âwi´ty Miko∏aj: Oh, dear! ... Oh, dear! ... Oh, dear!
OBRAZEK 4
Âwi´ty Miko∏aj: Reggie! Reggie! Reggie! ... Where’s
Reggie?
OBRAZEK 5
Renifer Reggie: I’m here, Santa!
Âwi´ty Miko∏aj: Oh, thank you, Reggie. Let’s go!
Renifer Reggie: I can help Santa now!
Narrator: Reggie is very happy.
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Domowa zabawa z j´zykiem angielskim

List do Âwi´tego Miko∏aja

Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabel ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.

Pomó˝ dziecku napisaç list do Âwi´tego Miko∏aja.
Niech narysuje prezenty, które chcia∏oby od niego
dostaç. Wspólnie nazwijcie narysowane przedmioty.

Âpiewamy i odgrywamy bo˝onarodzeniowà
piosenk´
PoproÊ dziecko, aby zaÊpiewa∏o Êwiàtecznà
piosenk´ po angielsku i wspólnie odegrajcie scenki
jà ilustrujàce.
Reggie the Christmas reindeer
Reggie the Christmas reindeer
Âwiàteczny Renifer
(Przystaw d∏onie do skroni i wyprostuj palce w ten
sposób, ˝eby przypomina∏y rogi.)
He can help with Santa's sleigh.
Potrafi ciàgnàç sanie Âwi´tego Miko∏aja.
(Drepcz w miejscu i udawaj, ˝e ciàgniesz sanie.)
Reggie the Christmas reindeer
Âwiàteczny Renifer
(Przystaw d∏onie do skroni i wyprostuj palce w ten
sposób, ˝eby przypomina∏y rogi.)
He's happy, happy, happy, today.
Jest dziÊ bardzo, bardzo, bardzo szcz´Êliwy.
(Poruszaj g∏owà we wszystkie strony i poka˝,
jaki jesteÊ szcz´Êliwy.)

WIELKANOC
Wielkanoc w krajach anglosaskich to wa˝ne
i radosne Êwi´to. W tym dniu zajàczek wielkanocny
(Easter Bunny) przynosi czekoladowe jajka wielkanocne i chowa je przed dzieçmi, zwykle w ogrodzie.
Dzieci wraz z rodzicami wyruszajà na polowanie na
ukryte jajka wielkanocne (Easter Egg Hunt).

To twoje dziecko wykonuje samo
Dziecko koloruje pisanki i wycina z papieru
wielkanocnego zajàczka.

Wskazówki dla Âwi´tego Miko∏aja
Razem z dzieckiem dok∏adnie opiszcie Âwi´temu
Miko∏ajowi miejsce, w którym b´dzie móg∏ zostawiç
prezenty. Wykorzystajcie s∏ownictwo z lekcji o trzech
niedêwiadkach.

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabeli na
poczàtku rozdzia∏u (s. 28), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J przy
ka˝dym s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o.
Przy tych s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà
dziecku trudnoÊç, zostawcie puste miejsce i wracajcie do tabeli, dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà
si´ przy wszystkich s∏owach.

Sprawdê, czy dziecko pami´ta piosenk´
Reggie the Christmas reindeer
CD
39

Odtwórz piosenk´ Reggie the Christmas
reindeer w wersji karaoke. Zach´ç dziecko
do Êpiewania.

Te s∏owa i zwroty twoje dziecko rozumie
i potrafi powiedzieç
Easter Bunny (zajàczek wielkanocny)
Easter eggs (pisanki)
friend (przyjaciel)
Happy Easter!
(Weso∏ych Êwiàt wielkanocnych!)

Piosenka
Pos∏uchaj, jak dziecko Êpiewa piosenk´. JeÊli masz
ochot´, przy∏àcz si´ do dziecka. Nagranie piosenki
znajduje si´ na p∏ycie audio CD do∏àczonej do Ksià˝ki
ucznia.
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CD

Malowanie jajek wielkanocnych

40

Zróbcie lub narysujcie pisanki i nazwijcie kolory,
np. My egg is red and yellow and ... (Moja pisanka jest
czerwona i ˝ó∏ta, i...).

The Easter Bunny rock
Easter Bunny
Be my friend
Easter Bunny
I like Easter eggs
Happy Easter!
Happy Easter!
Easter Bunny!

Domowa zabawa z j´zykiem angielskim
Poni˝ej znajdziesz propozycje prostych i krótkich
gier oraz zabaw j´zykowych, w które mo˝esz pobawiç
si´ z dzieckiem. Nie wymagajà one od ciebie znajomoÊci j´zyka angielskiego. Mo˝esz ka˝dorazowo
sprawdzaç poprawnoÊç odpowiedzi dziecka, korzystajàc z tabel ze s∏ownictwem na poczàtku rozdzia∏u.
W ka˝dym zestawie propozycji znajduje si´ jedna
zabawa oznaczona obrazkiem
. Jest ona nieco
trudniejsza, poniewa˝ powsta∏a z myÊlà o tych rodzicach, którzy znajà j´zyk angielski co najmniej na
poziomie podstawowym.
Âpiewamy i odgrywamy wielkanocnà piosenk´
PoproÊ dziecko, aby zaÊpiewa∏o wielkanocnà
piosenk´ po angielsku i wspólnie odegrajcie scenki
jà ilustrujàce.
The Easter Bunny rock
Piosenka o zajàczku wielkanocnym
Easter Bunny
Zajàczku wielkanocny
(Przystaw d∏onie do g∏owy i u∏ó˝ je tak,
by przypomina∏y zaj´cze uszy.)

Ile pisanek?
Wr´cz sobie i dziecku po dziesi´ç ma∏ych przedmiotów, np. ziaren fasoli. B´dà one symbolizowaç pisanki.
Oddzielcie si´ ksià˝kà, tak aby nie widzieç swoich
ziaren. Weê kilka ziaren do ràk i schowaj je za plecami. Zapytaj: How many Easter eggs? Dziecko zgaduje,
mówiàc, np. Five Easter eggs. Wyciàgnij r´ce i poka˝
liczb´ schowanych pisanek-fasolek. Zamieƒcie si´
rolami. Wygrywa osoba, która jako pierwsza dwukrotnie odgadnie w∏aÊciwà liczb´ schowanych pisanek-fasolek.

Sprawdê, czy twoje dziecko ju˝ to zna
Obserwuj systematycznie, w jakim stopniu twoje
dziecko rozwija poszczególne umiej´tnoÊci j´zykowe.
Sprawdê, czy dziecko zna s∏ownictwo z tabeli na poczàtku rozdzia∏u (s. 29), czytajàc mu polskie s∏owa
i proszàc o ich angielskie odpowiedniki. Narysujcie
wspólnie symbol uÊmiechni´tej buêki J przy ka˝dym
s∏owie/zwrocie, które dziecko opanowa∏o. Przy tych
s∏owach/zwrotach, które nadal sprawiajà dziecku
trudnoÊç, zostawcie puste miejsce i wracajcie do
tabeli, dopóki uÊmiechni´te buêki nie znajdà si´
przy wszystkich s∏owach.

Spawdê, czy dziecko pami´ta piosenk´
The Easter Bunny Rock
CD
41

Odtwórz piosenk´ The Easter Bunny Rock
w wersji karaoke. Zach´ç dziecko do Êpiewania.

Be my friend
Zostaƒ moim przyjacielem
(obejmij si´ ramionami)
Easter Bunny
Zajàczku wielkanocny
(Przystaw d∏onie do g∏owy i u∏ó˝ je tak,
by przypomina∏y zaj´cze uszy.)
I like Easter eggs
Lubi´ jajka wielkanocne
(Machaj radoÊnie r´kami w powietrzu.)
Happy Easter!
Weso∏ego Alleluja!
(Machaj radoÊnie r´kami w powietrzu.)
Easter Bunny!
Zajàczku wielkanocny
(Przystaw d∏onie do g∏owy i u∏ó˝ je tak,
by przypomina∏y zaj´cze uszy.)

30

!Bugs 1 Zeszyt WzR.indd 30

8/9/11 8:28:29 PM

!Bugs 1 Zeszyt WzR.indd 31

8/9/11 8:28:29 PM

!Bugs 1 Zeszyt WzR.indd 32

8/9/11 8:28:29 PM

