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MODULE 2

 
 

MATERIAŁY 

PLANSZA 3 (OBRAZEK) 

• plansza z numerem 3 (OBRAZEK); 

STRUKTURY 

DIALOG (CHMURKA BORDOWA): Who is she? / She’s my friend. / Is she your friend? / Yes, she is.  

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA 

1. Nauczyciel pokazuje uczniom planszę numer 3 i zwraca ich uwagę na duży obrazek. Pyta po 
angielsku: What can you see in the picture? i tłumaczy na język polski, jeśli dzieci nie rozumieją. 
Aby pomóc uczniom, nauczyciel może wskazywać konkretne elementy obrazka i pytać: What’s 
this? lub Who’s this? Możliwe odpowiedzi w oparciu o wcześniejsze lekcje z książki: Gloomy / 
Spotty / house / door / desk / chairs / bag / notebooks / sandwiches / orange / chocolate bar. 

2. Nauczyciel prosi uczniów o przyjrzenie się szczurowi i nietoperzowi oraz posłuchanie, o czym 
rozmawiają. Czyta dialog i wspólnie z dziećmi wyjaśnia, co mówią postacie. Następnie prosi 
uczniów, żeby na podstawie tekstu opisali różnice między szykiem zdania twierdzącego, a 
pytającego.  

 
 

 
 

PLANSZA 3 (CHMURKA CZERWONA) 

MATERIAŁY 

• plansza z numerem 3; 

STRUKTURY 

Who is she? / She is my friend. / Is she your friend? / Yes, she is.  

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA 

1. Nauczyciel odkrywa chmurkę czerwoną i prosi, żeby uczniowie popatrzyli na pytanie: Who is she?  
i zdanie: She is my friend. Następnie zwraca ich uwagę na zasadę szyku przestawnego. 
Porównuje również dwa zdania (jedno z ramki, a drugie z dialogu): She is my friend. / She’s my 
friend. Przypomina uczniom, że podczas mówienia w języku angielskim bardzo często stosuje się 
formy skrócone.  

2. Nauczyciel prosi dzieci o przyjrzenie się pytaniu: Is she your friend? oraz krótkiej odpowiedzi: Yes, 
she is. Wspomina ponownie, że wykorzystana jest tutaj zasada szyku przestawnego. 

3. Teraz uczniowie mają pomyśleć, jak brzmiałoby pytanie: Who is she? i zdanie: She is my friend., 
gdyby odnosiło się do pająka, a nie pajęczycy Spidy. Nauczyciel daje dzieciom czas na 
zgadywanie, po czym zapisuje na tablicy odpowiednie pytanie: Who is he? i zdanie: He is my 
friend.  
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4. Nauczyciel zapisuje słowo ‘friends’. Następnie wskazując wszystkie postacie na obrazku, zadaje 
uczniom pytanie: Who are they? (może oczywiście przetłumaczyć je na język polski).  

5. Nauczyciel pisze zdanie: It’s my pen. Podchodzi do jednej z uczennic, patrzy na nią, wskazuje jej 
długopis i mówi: It’s your pen. Następnie bierze jej długopis, patrzy na resztę klasy i mówi: It’s 
her pen. Podchodzi do wybranego chłopca, wskazuje jego długopis i mówi: It’s your pen. Zwraca 
się do pozostałych uczniów, wskazuje ten sam długopis i wypowiada zdanie: It’s his pen. Zapisuje 
trzy zdania: It’s your pen. / It’s her pen. / It’s his pen. i prosi, aby uczniowie spróbowali je 
przetłumaczyć. Pomaga im, jeśli jest to dla nich zbyt trudne.  

6. Następnie nauczyciel patrzy na całą klasę i mówi: It’s our classroom. i ruchem ręki stara się 
pokazać słowo „nasza”. Wybiera jedną parę uczniów z tej samej ławki, patrzy na nich i mówi: It’s 
your desk. Odchodzi od wybranej dwójki dzieci, spogląda na resztę klasy i wskazując palcem 
opisywaną ławkę, wypowiada zdanie: It’s their desk. Nauczyciel wraca do tablicy, zapisuje trzy 
zdania: It’s our classroom. / It’s your desk. / It’s their desk. Czyta je ponownie i upewnia się, że 
uczniowie rozumieją ich znaczenie. Tłumaczy, że ‘our’, ‘your’ i ‘their’ są to słowa, których 
używamy, aby powiedzieć, że jakiś przedmiot lub osoba do kogoś należą. 

7. Nauczyciel pokazuje obrazek z planszy numer 3 i wskazując na norkę szczura mówi: It’s his house. 
Zapisuje to zdanie na tablicy. Zadaniem dzieci jest ułożenie podobnych zdań na podstawie 
obrazka (np.: It is his door / desk / chair.) Nauczyciel zapisuje pomysły uczniów, a na koniec 
mówi, że zamiast słowa ‘his’ można w takich zdaniach wstawić imię postaci. Zapisuje na tablicy 
‘Spotty’s’ i mówi: It’s Spotty’s house. Uczniowie mają za zadanie wymyślić podobne zdania, w 
których zamiast zaimka zostanie użyte imię bohatera.     

 
 

 
 

MATERIAŁY 

PLANSZA 3 (CHMURKA NIEBIESKA) 

� plansza z numerem 3; 

STRUKTURY 

Where is my orange? It is under the desk. Where are my sandwiches? They are on the desk. 

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA 

1. Nauczyciel zapisuje na tablicy przyimki: in / on / under / next to. Bierze przedmiot np.: długopis, 
umieszcza go w różnych położeniach i mówi: It’s in the bag. / It’s on the desk. / It’s under the 
desk. / It’s next to the bag. Zapisuje zdania na tablicy i prosi uczniów o przetłumaczenie ich na 
język polski. Pokazuje chmurkę niebieską, zwraca uwagę dzieci na pytanie: Where is my orange? i 
prosi o uzupełnienie zdania na podstawie dużego obrazka: It is … . Tłumaczy znaczenie i zasadę 
tworzenia podobnych konstrukcji. Następnie czyta drugą część wyjaśnienia, odnoszącą się do 
pytań i zdań w liczbie mnogiej: Where are my sandwiches? i prosi dzieci o dokończenie 
odpowiedzi: They are … . 

2. Nauczyciel wskazuje obrazek. Zadaniem uczniów jest odpowiadanie na pytania nauczyciela: 
Where is Spotty’s bag? / Where is Spotty’s orange? / Where are Spotty’s sandwiches? / Where 
are Spotty’s notebooks? 
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PLANSZA 3 (CHMURKA TURKUSOWA i POMARAŃCZOWA) 

MATERIAŁY 

� plansza z numerem 3; 

STRUKTURY 

CHMURKA TURKUSOWA: Is there a bag in Spotty’s house? / Yes, there is. / There is a bag in Spotty’s 
house. (= There’s … .) 
CHMURKA POMARAŃCZOWA: Is there an apple in Spotty’s house? / No, there is  not. (= No, there 
isn’t.) / There is not an apple in Spotty’s house. (There isn’t … .) 

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA 

1. Nauczyciel pokazuje uczniom obrazek z planszy numer 3. W norce szczura są różne sprzęty i 
przedmioty. Nauczyciel tłumaczy, że aby opisać dom Spotty’ego w języku angielskim, można użyć 
następującego zdania np.: There is a desk in Spotty’s house. i zapisuje je na tablicy. Zaznacza 
jednak, że takiej konstrukcji można używać tylko wtedy, gdy mówimy o przedmiotach, które 
występują pojedynczo. Nauczyciel prosi, aby dzieci wymieniły przedmioty z obrazka: a window /a 
door / a chocolate bar/ an orange. Uczniowie powinni ułożyć jak najwięcej zdań z omawianą 
konstrukcją: There is a window / door / chocolate bar / an orange. 

2. Nauczyciel prosi uczniów o utworzenie pytania do zdania: There is a bag in Spotty’s house. 
Przypomina im, że omawiali już szyk przestawny. Potem pyta dzieci, jaka mogłaby być odpowiedź 
na to pytanie. Następnie pokazuje chmurkę turkusową i wspólnie omawiają regułę.  

3. Nauczyciel zapisuje na tablicy zdanie: There is an apple in Spotty’s house. Pokazuje uczniom duży 
obrazek na planszy numer 3 i pyta, czy to prawda. Dzieci oczywiście odpowiadają, że w norze 
szczura nie ma jabłek. Nauczyciel prosi, aby uczniowie utworzyli pytanie od zdania zapisanego na 
tablicy i podali dwie możliwe odpowiedzi: Yes, there is. / No, there is not. Pyta dzieci, którą opcję 
wybrałyby, a także stara się dowiedzieć, czym, ich zdaniem, różni się odpowiedź przecząca od 
twierdzącej.  

4. Nauczyciel skupia uwagę uczniów na zdaniu znajdującym się na tablicy: There is an apple in 
Spotty’s house. Ta informacja nie jest prawdziwa. Nauczyciel pyta, jaki element można dodać, 
żeby to zamienić zdanie twierdzące na przeczące. Słucha pomysłów dzieci, a następnie zapisuje: 
There is not an apple in Spotty’s house. 

5. Nauczyciel pokazuje dzieciom chmurkę pomarańczową. Razem z klasą omawia regułę, czyta 
zdania i pytania oraz zachęca uczniów do powtarzania.     
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PLANSZA 3 (CHMURKA SZARA i ZIELONA) 

MATERIAŁY 

� plansza z numerem 3; 

STRUKTURY 

CHMURKA SZARA: Are there any sandwiches in Spotty’s house? / Yes, there are. / There are two 
sandwiches in Spotty’s house. 

CHMURKA ZIELONA: Are there any chips in Spotty’s house? / No, there are  not. (= No, there aren’t.) 
/ There are  not any chips in Spotty’s house. (There aren’t … .)  

 

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA 

1. Nauczyciel pokazuje dzieciom planszę z numerem 3 i prosi, żeby popatrzyły na obrazek i 
wymieniły przedmioty, które są widoczne w liczbie większej niż jeden: three notebooks, two 
sandwiches, four chairs. Zapisuje pytanie: Are there any sandwiches in Spotty’s house? Dzieci 
próbują odpowiadać. Nauczyciel pozwala im przez chwilę zgadywać, a następnie pokazuje 
chmurkę szarą i prosi, żeby sprawdziły, czy miały rację. Podkreśla, że konstrukcji: ‘There are … .’ 
używa się, kiedy przedmioty lub osoby występują w liczbie większej niż jeden i można je policzyć.  

2. Nauczyciel zapisuje pytanie: Are there any chips in Spotty’s house? i pokazuje uczniom planszę 
numer 3. Zachęca dzieci, aby udzieliły odpowiedzi. Jeśli to zadanie jest dla nich trudne, nauczyciel 
może zapisać na tablicy dwie opcje, spośród których mogą wybrać tę prawidłową: No, there isn’t. 
/ No, there aren’t. Uczniowie powinni spróbować wytłumaczyć, dlaczego tylko jedna odpowiedź 
jest poprawna.  

3. Nauczyciel zapisuje na tablicy fałszywe zdanie: There are three chocolate bars in Spotty’s house. 
Dzieci patrzą na obrazek na planszy numer 3 i decydują, czy zdanie jest poprawne. Następnie 
nauczyciel pyta, w jaki sposób można zmienić zdanie na prawdziwe. Naprowadza uczniów 
podpowiadając, że jest takie słowo, którego można użyć w tym celu. Po chwili zapisuje zdanie: 
There are not three chocolate bars in Spotty’s house.      

4. Nauczyciel pokazuje uczniom chmurkę zieloną i jeszcze raz wyjaśnia zasady używania konstrukcji 
‘There are … .’ Czyta zdania oraz pytania i prosi uczniów o powtarzanie. 


