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– jazzowa nuta!

Dla roztańczonych
i rozśpiewanych przedszkolaków

BLOG HEAD FULL OF IDEAS

‘

Propozycje zawarte w „Mimi’s Wheel” mają być łatwe
do wprowadzenia i przeprowadzenia nawet na zajęciach
z dużymi grupami, aktywności mają wspierać całościowy
rozwój dziecka. Kurs wprowadza dziecko w świat
angielskiego z pomocą wyimaginowanych,
rysunkowych bohaterów i prawdziwych postaci.

Mimi’s Wheel to nowy kurs autorstwa Carol Read
dla ciekawych świata przedszkolaków. Do wspólnej zabawy
maluchy zaprasza urocza surykatka, której przygody pomagają
im zrozumieć nie tylko nowy język, lecz także świat wokół nich
i panujące w nim zasady. Zadania wymagające współpracy
pozwalają przedszkolakom odkrywać radość ze wspólnej
nauki. Wesoła Mimi wprowadza małych uczniów w świat języka
angielskiego, wykorzystując treści i techniki najlepiej
dopasowane do ich poziomu rozwoju poznawczego.

Teacher’s
Book

by

Ciekawe opowiadania, rytmiczne piosenki, atrakcyjne
ﬁlmiki i projekty plastyczne zachwycą każdego przedszkolaka,
a świetna obudowa kursu ułatwi nauczycielowi planowanie
i prowadzenie zajęć w zgodzie z podstawą programową
kształcenia ogólnego.

Carol Read
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poziom
óry
t
K wybrac?

Warto wiedzieć
• Wersja Plus Książki ucznia zawiera dwa dodatkowe rozdziały i idealnie
sprawdzi się w przedszkolach z większą liczbą godzin języka angielskiego.

Mimi’s Wheel 1: 3–4 lata

• Do Książki ucznia dołączony jest kod dostępu do aplikacji Navio dla uczniów.

Mimi’s Wheel 3: 5–6 lat

Mimi’s Wheel 2: 4–5 lat

• Do Książki nauczyciela dołączony jest kod dostępu do aplikacji Navio
w wersji nauczycielskiej.

Komponenty
Pupil’s Book
+ App
Teacher’s
Book

by
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Książka ucznia + kod dostępu do Navio
(Dostępne również w wersji PLUS) Książka
nauczyciela + kod dostępu do Navio (Dostępne
również w wersji PLUS) Audio CD Flashcards
Pacynka Mimi Mata Rozkład materiału
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WYJĄTKOWE W MIMI’S WHEEL
Values

Classroom

Behaving well

Treści kulturowe
Osobne lekcje poświęcone treściom
kulturowym zapoznają dzieci
z tradycyjnymi wierszykami,
rymowankami i piosenkami.
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hello

1:29

hello hello

Listen, point and sing Be good at home.. Colour the pictures of Mimi and Dylan behaving
well at home and school. Draw a picture of you behaving well at home or school. Say.
Language: home, school; Daddy, Mummy, Teacher; I’m good at (home).
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Speaking

Classroom
Life skills

Listen and find the new classroom objects. Listen, point and sing Have you got your
school bag? Circle the objectshello
Sam has got. Answer the questions. Language: glue,
paints, paper,, pencil case, school bag, scissors; Have you got your (school bag)? Yes. / No.

hello

1:27hellohello

hello
helllo
he

Watch. Listen, point and sing Wind the bobbin up. Colour the ceiling,
floor, window and door. Say.
Language: ceiling, clap, door, floor, hands, knee, window; Point to the (ceiling).

hello hello
helllo
he

1:30

12

Zadania personalizacyjne
Liczne zadania polegające
na personalizacji poznawanego języka
zachęcają dzieci do ekspresji i pozwalają
im lepiej zapamiętać przyswajane treści.

6

hellohello

hello

Watch. Listen and point. Circle the objects Uncle Dan has got. Colour the star if Uncle Dan
is ready. Colour the objects you’ve got. Answer the questions. Language: crayons, glue,
paints, paper, pencil, pencil case, scissors; Have you got a (pencil)? Yes. / No. I’ve got (paper).

9

Contents

Hop on & Hop off
Unikatowe podejście Hop on & Hop oﬀ pozwala
nauczycielowi elastycznie dopasować kolejność
poszczególnych tematów z podręcznika nie tylko
do potrzeb swoich uczniów, lecz także do zajęć
pozajęzykowych, ponieważ każdy blok tematyczny
można realizować w dowolnym momencie kształcenia.
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KOMPONENTY CYFROWE
Aplikacja Navio dla ucznia
Pupil’s App w aplikacji Navio to dodatkowe zadania praktyczne,
które uczniowie mogą przećwiczyć w domu. Aplikacja
umożliwia stworzenie własnych awatarów i w ramach gry
wykonywanie zadań, które trenują umiejętności językowe
oraz pomagają utrwalić materiał poznany podczas zajęć.
Aplikacja śledzi postępy uczniów i pozwala nauczycielom
na wgląd w ich wyniki, aby osoby potrzebujące większej
pomocy w nauce uzyskały dodatkowe wsparcie. Dodatkowo aplikacja zawiera wszystkie piosenki,
historyjki i animacje, które pojawią się w kursie, umożliwiając uczniom dostęp do nich w domu.
* Kod dostępu do aplikacji jest umieszczony na przedniej okładce Książki ucznia.

Aplikacja Navio dla nauczyciela
Teacher’s App w aplikacji Navio gwarantuje nauczycielom łatwy
dostęp do wielu materiałów wspierających kurs. Lekcje Tap & Teach
ze zintegrowanymi materiałami audio i wideo dają pewność,
że wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia lekcji, znajduje
się w jednym miejscu. Aplikacja umożliwia pobranie całego unitu
lub pojedynczej lekcji i zrealizowanie ich podczas zajęć w klasie.
Praktycznym narzędziem jest Classroom Management Tool, które
pozwala na przyznawanie dodatkowych punktów uczniom,
wykazującym się dobrym zachowaniem lub ponadprzeciętną
aktywnością w klasie. Umożliwia ono śledzenie ocen uczniów oraz
ich postępów przy użyciu Progress Tracker. Oferowane narzędzia
pozwalają ponadto na przydzielanie specjalnych punktów grupom
uczniów przy wykonywaniu zadań zespołowych. Dodatkowe materiały
są również dostępne w zasobach Teacher’s Resource Bank.
* Kod dostępu znajduje się w Książce nauczyciela.

Mimi’s Wheel
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– jazzowa nuta!

Dla roztańczonych
i rozśpiewanych przedszkolaków

BLOG MAŁE DUŻE

Co urzekło mnie w tym kursie? Materiały online
zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. W każdej książce
(dla ucznia i dla nauczyciela) znajduje się specjalny kod,
który umożliwia dostęp do ogromnego skarbca
materiałów: ćwiczeń, piosenek, historyjek, listów
do rodziców, materiałów świątecznych i wielu innych.

Discover with Dex to pięknie ilustrowany kurs
dla przedszkolaków. Przyjazny dinozaur zaprasza
dzieci do poznawania świata w kontekście zabawnych,
wizualnie atrakcyjnych historyjek. Kurs ten pomaga
dzieciom nie tylko przyswajać nowe elementy języka
angielskiego, lecz także wspomaga rozwój umiejętności
społecznych, wartości moralnych i wrażliwości
emocjonalnej uczniów. Kurs jest dostępny na trzech
poziomach, począwszy od Dex the Dino dla młodszych
przedszkolaków, przez Discover with Dex 1, do Discover with
Dex 2 dla starszych dzieci (również w wersjach Plus).

racy
Phonics

nts
Teacher’s
Resource Centre

Sandie Mourão

www.dex.macmillan.com

DISCOVER WITH DEX 1

• Teacher’s Presentation Kit
with audio, video and stories
• Downloadable materials
• Dex Magic Phonics

Storycards

I S B N 978-0-230-42487-6

9

Sandie Mourão

780230 424876

26/02/2015 16:41

Warto wiedzieć
• Wersja Plus Książki ucznia zawiera dwa dodatkowe rozdziały
– idealnie sprawdzi się w przedszkolach z większą liczbą
godzin języka angielskiego.
• W Książce ucznia dostępny jest kod do Pupil’s Practice Kit.

poziom
óry
t
K wybrac?
Dex the Dino:

3‒4 lata

Discover with Dex: 4‒5 lat
Discover with Dex: 5‒6 lat

• W Książce nauczyciela dostępny jest kod do Teacher’s
Resource Centre.

Komponenty

link • Digital literacy
Kid’s culture • Phonics
Pupil Components

Teacher Components

Teacher’s
Resource Centre
DISCOVER
Class CDs WITH DEX 1
Sandie Mourão
ISBN 978-0-230-44668-7

Class CDs with Songs
Story lesson
son

• Teacher’s Presentation Kit
with audio, video and stories
• Downloadable materials
• Dex Magic Phonics

1

9

Teacher’s
Resource Centre
DISCOVER
Class CDs WITH DEX 1
Sandie Mourão
ISBN 978-0-230-44668-7

Class CDs

© Macmillan
This recordingPublishers Limited
unauthorized is copyright and 2015
copying is
illegal.

CD1
Starter,
Units 1-2

Sandie Mourão

Class CDs with Songs
1

2: Story

Story lesson
son

PB p9

• Teacher’s Presentation Kit
with audio, video and stories
• Downloadable materials
• Dex Magic Phonics

1

9

Pupil’s Book PLUS
TB pp36–41

Stamp, stomp,

CDx track xx
TB pxxx

stamp, stomp! … Has he got a chair?

DISCOVER WITH DEX 1

© Macmillan
This recordingPublishers Limited
unauthorized is copyright and 2015
copying is
illegal.

CD1
Starter,
Units 1-2

DISCOVER WITH DEX 1

Class CDs
Sandie Mourão

Książka ucznia + kod online Książka ucznia (Plus)
+ kod online Książeczka do nauki czytania i pisania
(poziom 2) Książka nauczyciela + kod online
Flashcards Storycards Audio CD Wallhanging
Pacynka Dex Rozkład materiału

Home-School link • Digital literacy
Early life skills • Projects • Phonics

Teacher Components

TB pp36–41

12

12

22

www.dex.macmillan.com
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Pupil’s Digital Kit
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WYJĄTKOWE W DISCOVER WITH DEX
Historyjki i minidramy
Opowiadania zamieszczone w Discover with Dex są ilustrowane
kolorowymi kartami, które wzbogacono o starannie dobrane
słownictwo. Historyjki można też oglądać w formie prostej
animacji dostępnej w Teacher’s Presentation Kit. W Książce ucznia
opowiadania mają formę miniksiążeczek, które można wycinać,
tworząc swoją pierwszą biblioteczkę angielskich miniksiążeczek
do opowiadania rodzicom w domu!

Wzbogacanie słownictwa
Wybór słownictwa przedstawionego w serii
w naturalny sposób rozwija wrodzoną
ciekawość poznawczą dzieci. Maluchy uczą się
nowych słów z kolorowych błyszczących kart
obrazkowych. Każdy poziom wprowadza nowe
elementy w danej kategorii. Poszczególne sekcje
vocabulary plus zawierają dodatkowo
niekonwencjonalne, ale niezwykle ciekawe
dla uczniów słownictwo.

Książka nauczyciela
Książka nauczyciela odznaczająca się przejrzystą,
czytelną strukturą oferuje plany lekcji w formie
ogólnych konspektów oraz szczegółowe
scenariusze do każdej lekcji. Zawiera również
bogatą kolekcję gier i pomysłów na zabawy
ruchowe dla przedszkolaków.
8
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7: Speaking and literacy lesson
Language focus

Materials

Have you got …?, Yes, I have., No, I haven’t., book,
chair, crayon, pencil, sticker, table

•
•
•
•
•
•
•

Aims
• To successfully sequence a story.
• To participate in a role play.

Puppet
Wallhanging
Flashcards: book, chair, crayon, pencil, sticker, table
Unit 1 storycards
Class CD1
Pupil’s Book worksheets PB pp15–16
Digital resources – see below

At a glance
1 Opening time

Dex’s role play

If You’re Happy … nursery
rhyme
Stop! game

Have You Got A Sticker? story
Sequencing Dex’s story
Dex’s role play
Dex Whispers

Class audio
New
Dex’s role play

CD1 track 22

TB p9

Have You Got A Sticker? story

Table time
Worksheet presentation
Table Time chant
Worksheet activity
Tidy Up chant
Fold Your Arms chant

Extra activities

CD1 tracks 24/25

Remember
If You’re Happy … nursery rhyme

3 Focus time

2 Remember time
Nursery rhyme

Hello song
Opening routine
Dex’s Word of the Day

CD1 track 18 TB p8

5 Closing time
Closing routine
Remember Dex’s Word
Reflection
Bye-bye song

Digital resources

Dex’s role play extension
CD1 track 24
Children do the complete role play in pairs.

Teacher’s Resource Centre (TRC)
Go to the TRC to download additional worksheets.

Dex’s Team Game TB p211
Create two sets of identical classroom objects
including pencils, books, stickers and different colour
crayons. Children form two teams. Give each team a
set of objects. Two team representatives stand next to
you. Say an object: (Yellow crayon)! The volunteers
run to their teams and collect the correct item. The
first to bring it back to you wins a point for their team.

Teacher’s Presentation Kit (TPK)
Go to the TPK to use the Story Tool, watch the video
and present the worksheet.
Pupil’s Digital Kit (PDK)
Encourage pupils to go to the PDK to sing the songs,
and do interactive activities.

22

9780230446656_p008-027_U1.indd 22

20/10/15 7:28 PM

KOMPONENTY CYFROWE
www.macmillanyounglearners.com/dex
Strona www.macmillanyounglearners.com/dex dedykowana
serii Dex (kody dostępu znajdują się w Książce ucznia i w Książce
nauczyciela) to źródło dodatkowych materiałów
do wykorzystania zarówno podczas zajęć, jak i w domu.

Pupil’s Practice Kit*
Zestaw zawiera mnóstwo ćwiczeń interaktywnych
doskonalących słownictwo, piosenki, historyjki
do kursu oraz słowniczek do każdego rozdziału.
* kod dostępny w Książce ucznia, również w wersji Plus

Teacher’s Practice Kit*
Zestaw pomocy dodatkowych dla nauczyciela, a w nim:
Dex Magic Phonics, Sound ﬂashcards, materiały
do kopiowania oraz Teacher’s Presentation Kit,
tj. Książka ucznia w wersji elektronicznej, piosenki,
Story i Vocabulary Tools, CLIL, Nursery rhyme, Storytelling
oraz Colour and Number Videos.
* kod dostępny w Książce nauczyciela

Discover with Dex
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– jazzowa nuta!

Dla roztańczonych
i rozśpiewanych przedszkolaków

Bebop to trzypoziomowy podręcznik dla najmłodszych
uczniów, który wyróżnia nowatorskie, multisensoryczne
podejście do nauczania. Jest to kurs nastawiony na rozwijanie
wrażliwości artystycznej dzieci skorelowane z nauką języka
angielskiego. Znajdziemy tu piękne, lekko jazzowe action
songs wraz z podpowiedziami, jak realizować je w klasie
w postaci wideoklipów. Edukacja z Bebop polega
na stymulowaniu i wykorzystywaniu wszystkich zmysłów
poprzez gry oraz zabawy plastyczne, muzyczne i ruchowe.
Dzięki temu nauka jest przyjemna i efektywna, a dzieci
zaangażowane w żywiołowe zajęcia.

poziom
óry
t
K wybrac?

Warto wiedzieć
• Aplikacja Bebop Band dostępna jest bezpłatnie (do pobrania z AppStore
i Google Play).

Bebop 1:

3–4 lata

• W Książce ucznia znajduje się przewodnik dla rodziców korzystających
z aplikacji Bebop Band, który ułatwi im stosowanie jej w praktyce.

Bebop 3: 5–6 lat

Bebop 2: 4–5 lat

• W Książce nauczyciela znajduje się kod do Teacher’s Resource Centre.

Komponenty
Książka ucznia + aplikacja Bebop Band
Zeszyt ćwiczeń Książka nauczyciela + kod online
Zestaw dla nauczyciela: karty obrazkowe, piosenki,
animowane historyjki (DVD-ROM) Audio CD
Flashcards Rozkład materiału

Bebop

11

WYJĄTKOWE W BEBOP
Musicalowe historyjki
Oprócz tradycyjnych historyjek w kursie Bebop znajdują
się też energetyczne, wpadające w ucho musicalowe
historyjki. Ich zwrotki można zainscenizować, a refren
zaśpiewać wspólnie – co jest idealnym rozwiązaniem
dla pełnych energii maluchów i ich pozytywnie
zakręconych nauczycieli.
Lesson 4

1
2
3

Connect the numbers to the school objects. Point and say the numbers. Count and color the school objects.
Key Language Review: book, chair, crayon, 1–3

1
2
2
3
Count the shapes. Circle the correct number.
Key Language Review: circle, square, blue, red, 1–4

Unit 1

7

9780230452947_AB1 Text.indd 7

24/02/2016 15:46

Lesson 4

2
3
3
4

Color the circles red and the squares blue.

Karty pracy
Kreatywne karty pracy w Zeszycie ćwiczeń
pomagają zadbać o rozwój artystyczny
i wyobraźnię dzieci.

Unit 2

15

Lesson 4

9780230452947_AB1 Text.indd 15

24/02/2016 15:46

Lesson 5

2

4

5
6

3
1

8

Count and connect the dots to complete the mouse. Color the mouse brown.
Key Language Review: mouse, brown, 1–8

9780230452947_AB1 Text.indd 47

7

Unit 6

47

24/02/2016 15:47

Unit 6

48

Find and count the different animals. Point and say with a friend: Look, (ﬁsh)! How many (ﬁsh) are there? (Two).
Key Language Review: birds, fish, snakes, turtles, 1–5, Look, (fish)! How many (fish) are there? (Two).

9780230452947_AB1 Text.indd 48

24/02/2016 15:47

Książka nauczyciela
Książka nauczyciela zawiera
instrukcje dotyczące prowadzenia
lekcji, a także wskazówki
koncentrujące się na zarządzaniu
klasą i wykorzystaniu materiałów
cyfrowych podczas zajęć.

Unit
3

My Clothes

Unit Objectives
• learn to name items of clothing
• learn two actions
• describe the weather and the correct
clothes to wear
• understand and reply to Where are questions
• count to five and recognize the numerals
• recognize and draw a triangle
• recognize and name the color yellow
• understand that sunlight creates shadows
• retell a story using key language and
practice pre-reading skills
• understand a story about choosing the
correct clothes for the weather

Key Language
• clothes: boots, pants, raincoat, shoes,
shorts, socks, sweater, T-shirt
• grammar phrase 1: It’s a (sunny) day.
Put on your (T-shirt).
• grammar phrase 2: Where are my
(pants)? Here they are.
• action phrases: put on, take off
• number: 5
• color: yellow
• shape: triangle

Music Development Dynamic Digital
This unit focuses on listening and self-expression
through moving to music. Remind the children
to listen carefully to cues. During music and
movement extension activities, children navigate
physical space, becoming aware of themselves
and others. These experiences aid development
of appropriate self-expression and increase
creativity in movement and language.

Sto rys ong
What a Day!
Encourage the children to use the Storysong
pictures to retell the story. This builds vocabulary
and comprehension. Display flashcards of key
vocabulary from the story on the board in a left
to right, top to bottom formation, so that the
children train their eyes in preparation for reading
and writing later on.

The Presentation Kit contains quick links to all
of the course’s songs. Music is an important
tool in the classroom. Not only does it relax the
children – making them better learners in the
process – but it also stimulates the same part of
the brain as language. Background music also
promotes creativity and problem-solving. Why not
play the instrumental versions of the Storysongs as
on-task music while the children are working, or
while they are solving problems such as selecting
the correct clothes for different types of weather?

Unit 3

Lesson 1
ASL Activity
Present the signs for T-shirt, shorts, sweater, raincoat.
Demonstrate the signs and allow the children to
practice making the signs and saying the words.

Using the Student’s Book
1

The Sunny Day

2

Sing the song: What Clothes?
What Weather?
C

• Say the first line of the song. Have the
children repeat after you.
• Repeat with the other lines.
• Play the CD and have them sing the song.

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

D

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

1, Tr a c k 2

C

TE
P.15

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

D 1 𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮 k 1
Introduce the lesson by playing The Bebop
, Tr a c
Band song as the children come into class,
and then do the Hello Bebop routine (see p. 15).
Introduce the topic of items of clothing using the
flashcards of T-shirt, shorts, sweater, raincoat. Show
the flashcard of the T-shirt. Say T-shirt and ask the
children to repeat after you. Repeat with the other
flashcards.
C

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

D

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

1, Tr a c k 2

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

D

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

Dance with red, blue, and yellow ribbons of
long crepe paper for reinforcement of colors. Call out
cues for the children to follow, to build listening skills.
Play the instrumental version of the Storysong three
times. When giving ribbons out, ask the children to
say the color of the ribbon they have been given
and invite them to dance. Model moving the ribbons
in a circular motion, and then in a sharp back-andforth motion, to mimik writing movements. Say Blue
ribbons, sit down. Call the colors until all the children
are sitting down. Say Yellow ribbons, stand up. Call
the colors until all the children are up again. Say Red
ribbons, wiggle. Call the other colors so that all the
children are wiggling.

1, Tr a c k 2

Remember to use the assessment sheets for each of your children.

Color the sun yellow.

Unit
3

0

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅮
𝅘𝅥𝅮

𝅘𝅥𝅮

𝄞 𝅘𝅥𝅮
My Clothes

Lesson 1

Activity Book Fun

𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮

Have the
instrumental
𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮
version of the
C
D 𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅮 2 3
1, Tr a c k
Storysong playing
in the background. Ask the children to point
and say the names of the clothes. Have them
trace the lines to connect the weather to the
clothes.
Unit 3
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9780230452947_AB1

to the clothes.
Connect the weather
Point and say the clothes. T-shirt
raincoat,
Key Language Review:

Text.indd 20

AB
P.20
12/09/2013 14:31

1

TE
P.18

Musical Notes

Use the video flashcards to present the ASL from Lesson 1.

12

C

Audioscript: T-shirt, shorts, sweater, raincoat

Doing the actions for putting on and taking
off clothes helps the children to practice the
skills needed to dress themselves, in a safe
and fun environment, promoting self-care and
independence.

Warm Up

60

Listen, point, and say.

• Play the CD. Let the children listen as you
point to the items of clothing.
• Play it again and ask them to point to the items of
clothing as they listen to their names.
• Play the CD one more time and ask them to name
the items of clothing after they are mentioned.

Action Song

3

• Display the yellow flashcard on the board. Say
yellow and ask the children to repeat after you.
• Have them look for yellow objects around the
classroom.
• Have them color the sun with their yellow crayon.

Wrap Up

TE
P.15

Place the flashcards on the board. Invite a child to go
to the board and circle the flashcard you say. Do the
Goodbye Bebop routine (see p. 15).
3

The children can play the interactive games on the app to
practice the key language from Lesson 1.

Unit 3
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KOMPONENTY CYFROWE
Aplikacja Bebop Band
Do każdego poziomu dostępna jest darmowa aplikacja Bebop Band
na urządzenia mobilne. Aplikacja zawiera animowane historyjki,
multimedialne karty obrazkowe, ﬁlmiki z piosenkami
zachęcającymi do ruchu, piosenki i gry ćwiczące słownictwo.
Aplikacja Bebop Band jest doskonałym rozwiązaniem dla rodziców
dowożących dzieci do przedszkola samochodem!

Teacher’s Resource Centre
Strona www.macmillanyounglearners.com/bebop
dedykowana serii Bebop (kod dostępu znajduje się
w Książce nauczyciela) to źródło dodatkowych
materiałów dla nauczyciela do wykorzystania podczas
zajęć. Wśród nich znajdują się m.in.: nagrania wideo,
nagrania audio, wykresy i arkusze do oceny postępów
uczniów oraz lekcje do kopiowania.

DVD-ROM dla nauczyciela
DVD-ROM dla nauczyciela Bebop zawiera multimedialne
karty obrazkowe, ﬁlmiki z piosenkami angażującymi
dzieci ruchowo i animowane historyjki, dzięki którym
prowadzenie ciekawych zajęć jest dla nauczycieli
dziecinnie proste!
Bebop

13

– jazzowa nuta!

Dla roztańczonych
i rozśpiewanych przedszkolaków

Learning Stars to trzypoziomowy, ambitny kurs dla dzieci
przedszkolnych. Idealnie sprawdzi się w przedszkolach,
w których uczniowie zaczynają już rozwijać umiejętności
pisania, czytania i liczenia. Learning Stars zapewnia
stopniowy rozwój tych umiejętności, skupiając się
jednocześnie na nauce naturalnego języka komunikacji.
Dzięki wykorzystaniu historyjek, teatrzyków i piosenek kurs
rozbudza ciekawość uczniów, angażuje ich i motywuje
do dalszej nauki poprzez zabawę. Seria Learning Stars
sprawdzi się najlepiej w przedszkolach przy 5 godzinach
języka angielskiego w tygodniu.

Warto wiedzieć
• Do Książki ucznia (1 i 2) dołączona jest płyta CD-ROM.
• Do Książki nauczyciela dołączony jest Digibook
(elektroniczna wersja Książki ucznia).

poziom
óry
t
K wybrac?
Little
Learning Stars:

3‒4 lata

Learning Stars 1: 4‒5 lat
Learning Stars 2: 5‒6 lat

• W Książce nauczyciela znajduje się kod dostępu
do Teacher’s Resource Centre.

Komponenty
Książka ucznia + CD-ROM Zeszyt ćwiczeń
Książeczka do matematyki (poziom 1 i 2) Książka
nauczyciela + DVD-ROM Audio CD Pacynka
Rozkład materiału

Learning Stars
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WYJĄTKOWE W LEARNING STARS
Książka ucznia

1

Lesson 3

a b c d e f g h i j k l m

Aa

Kurs Learning Stars charakteryzuje
konsekwentny i świetnie skonstruowany
program alfabetyzacji już od początku
pierwszej części podręcznika. System
ten jest wzorowany na kontekście
naturalnej dwujęzyczności oraz
programie rozwoju umiejętności czytania
i pisania w pierwszym języku.

1

AW1.18
AW1.18

Bb

apple

arrow

bird

bag

book

bun

Bb

Bird and bee have a bag. Look! Look! Look!
In the bag is a bun and a book.
1

4

Lesson 4

Ant has apples, 1, 2, 3.
‘Look,’ says alligator. ‘A party!’
‘Follow the arrow. Yippee!’

2
3

S&L U1.indd 6

alligator

AW1.19
AW1.19

bee

6

ant

1

Aa

2

3

1

n o p q r s t u v w x y z

Chant and do actions.
Listen and repeat. Airwrite.
Sing: The alphabet song.
Play: Horsey’s sound game.

07/10/2013 14:53

2

3

4

S&L U1.indd 7

Listen and point. Say.
Chant. Say the next word.
Sing and do actions.
Play: I can see.

7

07/10/2013 14:53

Książka nauczyciela
Książka nauczyciela zawiera szczegółowe
instrukcje dotyczące prowadzenia każdej
lekcji, jak również zadania, które można
wykonywać w większych grupach
uczniów, oraz ćwiczenia rozszerzające
materiał.

16

KOMPONENTY CYFROWE
CD-ROM dla ucznia
Do Książki ucznia (poziom 1 i 2) dołączona jest płyta
CD-ROM, która zawiera piosenki wraz z tekstem,
interaktywne ćwiczenia, historyjki oraz słowniczek.

DVD-ROM (Digibook)
DVD-ROM to Książka ucznia w wersji elektronicznej,
będąca częścią zestawu nauczyciela. Zawiera
m.in.: historyjki i nagrania, a także specjalne
narzędzie imitujące pismo odręczne (kaligraﬁczne),
które pomaga uczniom w ćwiczeniach.

Teacher’s Resource Centre
Na stronie www.macmillanyounglearners.com/
learningstars można znaleźć pełną gamę dodatkowych
materiałów do wykorzystania
w czasie zajęć, m.in.: lekcje
do kopiowania i dodatkowe
ćwiczenia dla uczniów typu
arts & crafts.

1

8 8 8 8 8 8
8 8 88 8 8
8 8 88 8 8
8
8
8
8
8
8
8
8

1

Un i t 2
Worksheet 1

1 Trace and write.

2 Find and colour the ‘c’ pictures.

© Macmillan Publishers Limited 2014

© Macmillan Publishers Limited 2014

Unit 2

Learning Stars
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Dla roztańczonych
i rozśpiewanych przedszkolaków

‘

Karty pracy

naczony dla zerówek,
su Tiger&Friends
między innymi

mu rozwiązaniu

Tiger & Friends Starter to doskonały podręcznik dla małych odkrywców.
Tajemnicze wyrazy, które trzeba samemu odnaleźć w lekcji, zagadki, labirynty
i szarady angażują uwagę dzieci w poznawanie nowych wyrazów i fraz
językowych, jednocześnie wspierając ich ogólny rozwój poznawczy. Bardzo
liczne proste zadania komunikacyjne z kolei zachęcają do podejmowania
pierwszych prób interakcji w towarzystwie wesołego Tygrysa i jego przyjaciół.

ymi, wypychankami

Tiger & Friends Starter spełnia wymagania podstawy programowej dla
przedszkoli, która zakłada m.in.: uczestniczenie w zabawach – muzycznych,
ruchowych i plastycznych, rozumienie poleceń i reagowanie na nie. Dodatkowo
realizuje również nowe wymagania dla zerówek, czyli znajomość cyfr i liczenie
do dziesięciu oraz przygotowanie do pisania.

szym znalezienie

praca zespołowa,
e czy dokonywanie

ZYCIELA:

uczyciela w języku polskim

kowe
storyjek
w wersji cyfrowej
a na www.staffroom.pl

ISBN 978-83-8152-199-4

Carol Read
Mark Ormerod

Anna Parr-Modrzejewska

Sympatyczni bohaterowie kursu uczą także pracy w grupie oraz pomagają
rozwijać u dzieci postawę prospołeczną.

Warto wiedzieć
• Do każdej Książki ucznia dołączone są naklejki oraz Pupil’s CD,
na której znajdują się piosenki i historyjki.

Dla zerówek!

• Bezpłatne materiały cyfrowe dla nauczyciela dostępne są
w serwisie Macmillan Online Staﬀroom.
• Pacynki przedstawiające bohaterów serii do kupienia
na www.sklep.macmillan.pl.

Karty pracy

Książka
NauczyciEla

Story cards

Flashcards

Tiger&Friends STARTER to zestaw kart pracy przeznaczony dla zerówek,
a zarazem pierwsza część czteropoziomowego kursu Tiger&Friends
dla klas 0–III. Autorka serii, Carol Read, znana jest między innymi
z bestsellerowych kursów Tiger i Bugs Team.
Tiger&Friends STARTER to:
• przyjaźni bohaterowie i zabawne historyjki
• nauka piosenek krok po kroku dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu
guided singing
• liczne gry i zabawy ruchowe
• słownictwo nadbudowywane krok po kroku
• twórcza zabawa z rozmaitymi pracami plastycznymi, wypychankami
i naklejkami
• obrazkowa numeracja stron ułatwiająca najmłodszym znalezienie
właściwego miejsca w podręczniku
• rozwój umiejętności pozajęzykowych, takich jak: praca zespołowa,
spostrzegawczość, przewidywanie, klasyfikowanie czy dokonywanie
wyborów

DLA UCZNIA:

DLA NAUCZYCIELA:

• naklejki
• karty do wypychania
• płyta z piosenkami i historyjkami
• nagrania do historyjek do pobrania
na www.macmillan.pl/strefa-ucznia

• książka nauczyciela w języku polskim
• płyty audio
• karty obrazkowe
• karty do historyjek
• materiały w wersji cyfrowej
do pobrania na www.staffroom.pl

ISBN 978-83-8152-199-4

www.macmillan.pl

Carol Read
Mark Ormerod

Anna Parr-Modrzejewska

Piosenki

Carol
Read
i HISTORYJKI
Mark Ormerod

Anna Parr-Modrzejewska
Magdalena Fimowicz-Wasiak
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Piosenki

i HISTORYJKI

Komponenty
Książka ucznia + naklejki + Pupil’s CD Książka
nauczyciela + Audio CD Flashcards Storycards
Pacynki Rozkład materiału

Carol Read
Mark Ormerod

Anna Parr-Modrzejewska

Carol Read
Mark Ormerod
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Anna Parr-Modrzejewska

Tiger & Friends Starter
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Ocenianie
kształtuja˛ce

2

Play Bingo.

3

Can you do this in English? Choose and point.

WYJĄTKOWE W TIGER & FRIENDS STARTER
Wsparcie wczesnej komunikacji
Wczesna komunikacja jest bardzo ważnym elementem kursu.
Zadania komunikacyjne stanowią element każdej
i przyjmują
zmilkb
es x h a mlekcji
a ge s yc h e e s e k e
p e as
p ot ato
g gs
t c a r rot sfs a u s
formy od drobnych zdań interaktywnych: „work with a friend”
i „play with a friend”, przez odgrywanie ról, po kreatywne zadania
komunikacyjne. Cała lekcja czwarta poświęcona jest ćwiczeniu
mówienia w różnych aspektach tej ważnej umiejętności. Uczniowie
znajdą tu zadania ćwiczące wymowę w formie wesołych
rymowanek, odgrywanie dialogów z historyjki i zadania
komunikacyjne przy użyciu kolorowych interaktywnych
rekwizytów w formie wycinanek.

4

nazywam
członków
rodziny

opisuję
rodzinę

pytam
kogoś, czy
coś ma

odpowiadam,
czy coś mam

śpiewam
piosenki

recytuję
wierszyki

2.33 Listen and repeat. Show Yes
Ask and answer.

or No

.

Classroom language

Lesson
4 got
Speaking
Have you

1

your
book? listen and repeat. Say.
2.48 Look,
No, I haven’t.
1
2

Peas and cheese,
please.

peas
cheese

And Tiger needs
some sweets.

3

Tiger Twister
Go to the Picture Dictionary on page 85.
37

2
3

Make the omelette.
Act out the story.
2.49

Listen and repeat. Do the role-play.

Do you like
carrots?

Yes, I do. Put
carrots in the
omelette.

Pronunciation: /i:/: Cheese and peas for me, please!
Communication: Do you like (carrots)?, Yes, I do. / No, I don’t., Put (carrots) in the omelette.

Lesson 6 CLIL

1

3.30

Listen, find and point. Repeat.

2

3.31

Listen. Play with a friend.

Look at the monkey.

3

3.32

Lesson 4 Speaking
1.51

A monkey can climb.

Listen and sing A frog can jump. Point and say.

a

1

Ping and Pong
Play

b

c

Look, listen and repeat. Say.

These are my arms.
e

d

arms
hands

f

These are my hands.
And these are my

Tiger Twister

ember six movements?

4

amazing friends.
Work with a friend. Mime and guess.

Personalisation: A (giraffe) can (run)., I can (jump)., Can you (fly)?, Yes, I can. / No, I can’t.

2
3

20

Make the Gingerbread Man puppet.
Act out the story.
1.52

Listen and repeat. Play the game.

I’ve got a head.

I’ve got a head.
I’ve got two legs.

57

43

Tiger Crafts
Bardzo atrakcyjnym dla dzieci elementem nauki jest możliwość
zabawy przy użyciu wycinanych interaktywnych elementów
historyjek, minikart obrazkowych i miniksiążeczek. Miniaturowe
karty obrazkowe pozwalają na utrwalanie wprowadzanego
słownictwa w formie różnorodnych gier i zabaw w parach, grupach
i całą klasą (np. memory, bingo, black Peter) oraz zadań
komunikacyjnych opartych na zasadzie information-gap.
Interaktywne elementy historyjek natomiast uatrakcyjniają
odgrywanie ról i nadają jasny kontekst komunikacyjny
ćwiczonym frazom językowym. Miniaturowe książeczki
zachęcają uczniów do opowiadania poznanych historyjek
w klasie i w domu.

WYJĄTKOWE W TIGER & FRIENDS STARTER
Edukacja międzykulturowa
Bardzo istotnym elementem kursu Tiger & Friends jest zapoznanie uczniów z elementami
Lesson 4 Speaking
Look,
listen and repeat.
Say.
kultury
różnych
krajów
anglojęzycznych dostosowanymi do zainteresowań małych
1
uczniów. Podczas lekcji „Kids culture” uczniowie poznają tradycyjne angielskie piosenki typu
One black cat
action songs, które można odegrać w klasie, i zabawy podwórkowe do wykorzystania
in my bag.
black
zarównocatw klasie,
jak i poza nią. Stałym ogniwem lekcji kulturowych jest łączenie kultury
One sad rat
Tiger Twister
różnych
krajówin anglojęzycznych
z polską przez spersonalizowane zadania, które
my hat.
umożliwiają uczniom podzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą.
1.27

2
3

Make the supermarket basket.
Act out the story.
1.28

Listen and repeat. Do the role-play.
Can I have this
pen, please?

Kids’ Culture 4
1

3.9

Listen, sing and act out a traditional song Ten fat sausages.

Kids’ Culture 4
1

3.9 Listen, sing and act out a traditional song Ten fat sausages.
Yes, of course.
Put it in the
basket.
Thank you.

Pronunciation: /æ/: black, cat, bag, sad, rat, hat
Communication: Can I have this (pen), please?, Yes, of course., Put it in the basket. Thank you.

2
a

3.11

2

11

3.11

a

Listen, find and point.
b

c

Listen, find and point.
b

c

Kids’ Culture 5
1

3
48

3
48

3.37 Listen, say and act out a traditional rhyme Eeny meeny
miny moe.

Draw your lunch box in your notebook. Show and say.

I go to school in (the UK). In my lunch box, I’ve got (an apple).

Draw your lunch box in your notebook. Show and say.

2

I go to school in (the UK). In my lunch box, I’ve got (an apple).

a

3.39

Listen, find and point.
b

c

Tiger & Friends Starter
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– jazzowa nuta!

Dla roztańczonych
i rozśpiewanych przedszkolaków

Bugs Team Starter przeznaczony jest dla zerówek i stanowi idealne
wprowadzenie do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej.
Książka ucznia to zbiór kolorowych kart pracy, które pełne są
różnorodnych zadań typu: kolorowanie, wycinanie, dopasowywanie
czy rysowanie. Zawiera także uwielbiane przez dzieci naklejki, karty
do wypychania oraz płytę z piosenkami i rymowankami.

Pios

ISBN 978-83-7621-687-4

i
enk

w

Carol Read

Bugs Team Starter spełnia wymagania podstawy programowej
dla przedszkoli, która zakłada m.in.: uczestniczenie w zabawach –
muzycznych, ruchowych i plastycznych, rozumienie poleceń i reagowanie
na nie. Dodatkowo realizuje również nowe wymagania dla zerówek,
czyli znajomość cyfr i liczenie do dziesięciu oraz przygotowanie do pisania.
Sympatyczni bohaterowie kursu uczą także pracy w grupie oraz pomagają
rozwijać u dzieci postawę prospołeczną.

an ki

Karty pracy

Ana Soberón Anna Parr-Modrzejewska

i ry mo

Warto wiedzieć
• Do każdej Książki ucznia dołączona jest płyta Pupil’s CD,
na której znajdują się piosenki i rymowanki.

Dla zerówek!

• Bezpłatne materiały cyfrowe dla nauczyciela dostępne
w serwisie Macmillan Online Staﬀroom.
• Maskotki przedstawiające bohaterów serii do kupienia
na www.sklep.macmillan.pl.

BUGS TEAM STARTER

Komponenty

Książka nauczyciela

Karty pracy

Książka nauczyciela

Flashcards

Story cards

Pios

ISBN 978-83-7621-687-4
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WYJĄTKOWE W BUGS TEAM STARTER
Ciekawe historyjki
Bardzo ważną cechą tego kursu są
doskonale skonstruowane, mądre
historyjki. Motywem przewodnim
wszystkich opowiadań jest współpraca.
Nie służą one tylko powtarzaniu
słownictwa i frazy komunikacyjnej,
wokół której są zbudowane, lecz przede
wszystkim skupiają uwagę dzieci na treści.
Oczywisty kontekst każdego opowiadania
pomaga dzieciom w zrozumieniu treści
bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia.
Powtarzające się frazy i ilustracje
na kartach historyjkowych pozwalają
na włączenie dzieci w opowiadanie
poprzez stosowanie pauz w miejscach,
gdzie fraza się powtarza. Tekst
na odwrocie karty pomaga nauczycielowi
samodzielnie opowiadać historyjki przy
zachowaniu większej kontroli nad
interakcją. Znajdują się też na nich
dodatkowe pytania, jakie można zadać
dzieciom do prezentowanej sceny.
Wszystkie historyjki Bugs Team Starter
są tak skonstruowane, by zainscenizować
je w klasie przedszkolnej. Można je także
zrealizować w formie przedstawienia
dla rodziców.

Story card 1

2

Colours of the rainbow

Bella:

I’ve got paints! Look! I’ve got yellow, orange,
red, green, blue, dark blue and purple paints!

Colin:

Let’s paint a picture in our favourite colours!

2

Colours of the rainbow

Bella:

What’s your favourite colour, Lucy?

Lucy:

Dark blue. And orange. Let’s paint a dark blue
and orange flower!

Bella:

What’s your favourite colour, Colin?

Colin:

Red. And blue. Let’s paint a red and blue ball!

Comprehension questions:
•

What has Bella got? (paints)

•

What colour are the paints?
(Yellow, orange, red, green, blue, dark blue and purple)

Comprehension questions:
•

What’s Lucy’s favourite colour? (Dark blue and orange)

•

What’s Colin’s favourite colour? (Red and blue)

© Macmillan Polska 2017
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Story card 4
Story card 3

2

Colours of the rainbow

Lucy:

And what’s your favourite colour, Bella?

Bella:

Purple. And yellow … and green …

Comprehension questions:
•

24

Story card 2

What’s Bella’s favourite colour? (Purple, yellow and green)

2

Colours of the rainbow

Lucy:

I know! Let’s paint a rainbow! It’s red,
orange, yellow, green, blue, dark blue
and purple.

Bella and Colin:

Great idea!

Comprehension questions:
•

What do the Bugs paint? (a rainbow)

WYJĄTKOWE W BUGS TEAM STARTER
6

Interaktywne wypychanki

Costumes

Materiały dodatkowe dołączone do każdej
Książki ucznia służą nie tylko do odgrywania
opowiadań, lecz także do kreatywnego
wykorzystania w formie gier i zabaw.
Ich wyjątkowość polega na tym,
że poszczególne elementy można ze sobą
łączyć: i tak ubranka można naprawdę
założyć bohaterom, a lody w wybranych
smakach zaserwować w pucharku!
Aby stworzyć własną lodową kompozycję,
wystarczy pokolorować dodatkowy element.

Imię:

1

CD 3.11 MP3 1

2

CD 3.12 MP3 2

UNIT 3 Karta sukcesu
1

Listen and circle.

CD 3.15 MP3 5

Listen and circle.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

Listen and colour.

CD 3.16 MP3 6

Listen and number.

136

E

BL
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Zadania logiczne

Imię:

UNIT 1 Karta sukcesu

© Macmillan Polska 2017

Bugs Team Starter dba również o ogólny
rozwój poznawczy dzieci i systematyczne
utrwalanie wiedzy. Kumulatywne powtórki
w formie szarad i interaktywnych nagrań
pozwalają dzieciom powtarzać poznawane
w ciągu roku słownictwo i frazy w coraz
większych partiach. W Książce nauczyciela
znajdują się również minitesty w formie kart
sukcesu do sprawdzania postępów małych
uczniów.
Bugs Team Starter

25

– jazzowa nuta!

Dla roztańczonych
i rozśpiewanych przedszkolaków

Angielski dla zerówek to kurs, który umiejętnie włącza naukę języka
angielskiego w codzienne zajęcia przedszkolne. Jest spójny z zakresem
treści realizowanych w języku ojczystym, uwzględnia realia polskiej
zerówki, wymagania programowe, a przede wszystkim zróżnicowane
potrzeby dzieci w tym wieku. W praktycznej zamykanej teczce
znajduje się 60 kart dla uczniów, a maskotka-piłeczka Happy,
z której korzysta nauczyciel, towarzyszy dzieciom w licznych grach
i zabawach językowych, umożliwia dynamiczne wprowadzanie
słownictwa oraz sprawne zarządzanie dyscypliną na zajęciach.

Patricia Acosta
Angela Padrón

Karty pracy

ata pięcioycia w ruchu

ciom

Karty pracy

ie 1.

ały dla dziecka to:
racy zebrane w praktycznej
z gumką
hanki
naklejek
udio z piosenkami
yjkami

Poza rozwijaniem umiejętności językowych kurs kładzie również
nacisk na doskonalenie umiejętności pozajęzykowych, takich
jak m.in.: percepcja słuchowa, spostrzegawczość wzrokowa, orientacja
przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, duża i mała motoryka,
rozróżnianie prawej i lewej strony czy wskazywanie kierunków.

ISBN 978-83-7621-738-3

Warto wiedzieć
16-04-28 11:00

• DVD (do kupienia na www.sklep.macmillan.pl) zawiera ﬁlmy
prezentujące słownictwo oraz animowane historyjki z kursu.
• Teczka z kartami pracy zawiera dodatkowo wypychanki, zestaw naklejek
oraz płytę audio z piosenkami i historyjkami.

Dla zerówek!

• Maskotka-piłeczka Happy dostępna jest na www.sklep.macmillan.pl.

Ewa Piotrowska
Angela Padrón

Angielski dla zerówek

Patricia Acosta
Angela Padrón

Patricia Acosta
Angela Padrón

Patricia Acosta
Angela Padrón

Komponenty

IMIĘ

NAZWISKO

Książka nauczyciela

› d
 ostosowanydonaturalnejciekawościświatapięcioi sześciolatkóworazichciągłejpotrzebybyciaw ruchu

Karty pracy

› bohater–piłeczkaHappy–pomagadzieciom
poznawaćangielskiesłowa

› doskonałeprzygotowaniedonaukiw klasie1.
(zgodniez nowąpodstawąprogramową)

poznawać angielskie słowa

› doskonałe przygotowanie do nauki w klasie 1.
(zgodnie z nową podstawą programową)

zyciela to:
w języku polskim

sze osiągnięć
Happy

Materiały dla dziecka to:
› karty pracy zebrane w praktycznej
teczce z gumką
› wypychanki
› zestaw naklejek
› płyta audio z piosenkami
i historyjkami

Materiały dla nauczyciela to:
› książkanauczycielaw językupolskim
› kartyobrazkowe
› kartyz historyjkami
› płytaaudio
› płytaDVD
› kartysukcesui arkuszeosiągnięć
› maskotka-piłeczkaHappy

Karty z historyjkami

 Książka nauczyciela

i sześciolatków oraz ich ciągłej potrzeby bycia w ruchu

› bohater – piłeczka Happy – pomaga dzieciom

Karty pracy

Angielski dla zerówek:
› dostosowany do naturalnej ciekawości świata pięcio-

Książka nauczyciela

Materiały dla dziecka to:
› kartypracyzebranew praktycznej
teczcez gumką
› wypychanki
› zestawnaklejek
› płytaaudioz piosenkamii historyjkami

materiaływwersjicyfrowej
dopobraniana

www.staffroom.pl

Maskotka-piłeczka
Happy dostępna na
www.sklep.macmillan.pl

ISBN 978-83-7621-738-3

Karty obrazkowe

Książka ucznia (karty pracy + zestaw naklejek +
wypychanki) Książka nauczyciela Audio CD
DVD Flashcards Storycards Maskotka Happy
Rozkład materiału

Patricia Acosta
Angela Padrón

Patricia Acosta
Angela Padrón

16-04-28 11:00

DVD

›
›

Angielski dla zerówek DVD zawiera:

›
›
›
›

8 klipów prezentujacych słownictwo

Track 55 Spring, p 41, ex. 1
Track 56 Spring, The spring song,

›
›

p 41, ex. 3

8 animowanych historyjek z kursu

›
›
›
›

8 rytmicznych Grammar cheer
piosenke Happy Campers song

Track 57 Easter, p 42, ex. 1
Track 58 Unit 7, p 43, ex. 1
Track 59 Unit 7, p 43, ex. 2
Track 60 Unit 7, My family, song,
p 44, ex. 1, 2

DVD

›
›
›
›
›

Track 61 Unit 7 Story, p 45, ex. 1

p 50, ex. 1, 2

›
›
›
›
›
›

Track 63 Unit 7, p 46, ex. 2

Track 68 Unit 8 Story, p 51, ex. 1

DVD

Track 69 Unit 8, p 52, ex. 2
Track 70 Unit 8, p 54, ex. 1
Track 71 Unit 8, p 54, ex. 2

Class Audio CD

Track 72 Summer, p 55, ex. 1
Track 73 Summer, It’s summer, song,
p 55, ex. 3

Track 62 Unit 7, p 46, ex. 1

Track 64 Unit 7, p 48, ex. 1

Track 66 Unit 8, p 49, ex. 2
Track 67 Unit 8, On the farm, song,

›
›

Track 74 Goodbye, p 56, ex. 2
Track 75 Copyright note

Track 65 Unit 8, p 49, ex. 1

ISBN: 978-83-7621-792-5

www.macmillan.pl

Angielski dla zerówek
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WYJĄTKOWE W ANGIELSKI DLA ZERÓWEK
Materiały dodatkowe

7

8

W teczce ucznia znajduje się płyta CD
z piosenkami i opowiadaniami oraz
interaktywne wypychanki wykorzystywane
do wielu różnych gier i zabaw. Materiały,
dostępne dla dzieci w wersji do kolorowania,
wspierają rozwój kreatywności oraz umiejętności
poznawczych dzieci, umożliwiają indywidualizację
nauczania i oferują dodatkowe opcje gier.
Happy Campers_starter_BLM.indd 7
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Happy Campers_starter_BLM.indd 8
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Książka nauczyciela
1

Unit

Lesson 1

Cele:
• poznanie liczebników 1–10
Kluczowe słownictwo i struktury:
• one, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine, ten
Język powtarzany:
• boy, girl, cloudy, windy, rainy; Hello, I’m (Ewa). How are you? I’m fine.
I’m great. Bye bye.
Materiały:
• maskotka Happy’ego; karty obrazkowe: liczebniki 1–10; ilustracje
uzupełniające: pochmurny, wietrzny, deszczowy; płyta audio; karta
pracy 3; kasztany lub liście (10 sztuk); opcjonalnie: płyta DVD

POWITANIE

3 min

3 min

• Odtwórz ścieżkę 6. Powiedzcie wspólnie jesienną
wyliczankę, klaszcząc.
6

Three Brown leaves (tekst na str. 14)

• Pokaż dzieciom karty obrazkowe z dziewczynką i chłopcem,
i wydawaj na zmianę różne polecenia, np. (Boys), clap. /
(Girls), jump.

NA DYWANIE

5 min

• Poproś dzieci, aby usiadły na dywanie. Pokaż dzieciom przyniesione
na lekcję kasztany lub jesienne liście i zachęć, aby nazwały je
po angielsku. Następnie wraz z dziećmi odliczaj głośno kolejne
przedmioty po angielsku (do pięciu). Dokładaj kolejne przedmioty,
głośno licząc (do dziesięciu).
• Zagrajcie w grę Numbers z Banku zabaw z Happym.

PRZY STOLIKACH

One, two, fingers ready! (podnieś palec wskazujący prawej ręki)
One, two, three, follow me! (narysuj w powietrzu drogę)
One (one), two (two), three (three), four (four), five (five), six
(six), seven (seven), eight (eight), nine (nine), ten (ten).

• Wykonaj maskotką Happy’ego kilka skoków w powietrzu
i powiedz: Hop, hop, hop with me! Wyjaśnij, że za chwilę dzieci
usłyszą drugą część nagrania, w której Happy będzie wymieniał
liczebniki w innej kolejności. Zadaniem dzieci jest wskazywanie
odpowiednich cyfr. Zapytaj: Are you ready? Kiedy dzieci
odpowiedzą: Yes!, odtwórz drugą część nagrania. Dzieci wskazują
odpowiednie cyfry. Jeśli to konieczne, zatrzymuj nagranie po
kolejnych słowach, aby dać wszystkim czas na znalezienie
właściwej cyfry.
7

One, two, three, now hop with me!
One, three, six, eight, four, nine, five, two, seven, ten.

• Wymieniaj losowo liczebniki i zachęć dzieci, aby wskazywały
właściwą cyfrę. Z czasem zwiększaj tempo wymieniania słów.

RUCHOWO

• Powiedz: Hello, children i zachęć dzieci, aby ci odpowiedziały.
Zwróć się do Happy’ego, pytając go: How are you, Happy?
i odpowiedz głosem stworka: I’m fine. I’m great!, odpowiednio
intonując jego wypowiedź. Następnie, udając głos stworka, zapytaj
dzieci o ich samopoczucie i zachęć, aby odpowiedziały:
I’m fine. I’m great!
• Powiedz: Stand up, please. Odtwórz ścieżkę 2. Zaśpiewaj z dziećmi
piosenkę na przywitanie, odgrywając jej treść (tekst na str. 13).
• Zapytaj dzieci: What’s the weather like today? i zachęć je do
odpowiedzi: It’s (cloudy).

POWTÓRZENIE

7

7 min

• Poproś dzieci, aby usiadły przy stolikach i powiedz: Three, four,
five ..., a następnie dokończ hasło: Take the card. Powiedz: Card 3,
with three i zapisz cyfrę 3 na tablicy.
• Wskaż zadanie 1. i wyjaśnij, że dzieci usłyszą nagranie, a ich
zadaniem będzie wskazywanie palcem odpowiednich cyfr.
Powiedz: Listen and point. Odtwórz pierwszą część ścieżki 7.
i zachęć dzieci, aby wskazywały kolejne cyfry. Zatrzymaj nagranie
po słowie ten.

3 Karta sukcesu

4 min

• Pokaż dzieciom swoją dłoń i głośno policz palce po angielsku,
zachęcając dzieci, aby liczyły razem z tobą. Następnie powiedz,
np. Jump five times. / Clap four times. Dzieci wykonują polecenia.

PRZY STOLIKACH

Imię

5 min

• Powiedz: Sit down, please i zachęć dzieci, aby z powrotem
usiadły przy stolikach.
• Wskaż zadanie 2. i powiedz: Draw. Wyjaśnij, że zadaniem dzieci
jest narysowanie cyfr po śladzie. Kiedy dzieci skończą, poproś,
aby palcem narysowały w powietrzu kolejne cyfry, głośno licząc
po angielsku.
• Powiedz: Listen and say, demonstrując polecenie za pomocą
gestów. Odtwórz ścieżkę 8. i zachęć dzieci, aby powtarzały
usłyszane liczebniki.
8

Unit

1

Listen and circle.

1

2

3

4

One, two, are you ready?
One, two, three, say with me!
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

ZAKOŃCZENIE

3 min

• Wskazuj różne elementy klasy, których jest mniej niż dziesięć, np.
okna, kwiaty, lampy, i pytaj dzieci: How many? Zachęć dzieci, aby
razem liczyły głośno wskazane przedmioty po angielsku.
• Powiedz: Stand up, please. Odtwórz ścieżkę 3. Zaśpiewajcie
piosenkę na pożegnanie, odgrywając jej treść (tekst na str. 13)
13).

ĆWICZENIA DODATKOWE
1 Zagraj z dziećmi w grę Boom.. Dzieci liczą kolejno do dziesięciu,
ale dziecko, które ma powiedzieć parzystą liczbę, mówi:
Boom.. Kiedy dzieci doliczą do dziesięciu, zaczynają od nowa.
Następnie zmień zasady i poproś dzieci, aby mówiły: Boom
w miejsce liczby nieparzystej.
2 Jeśli masz płytę DVD, odtwórz odpowiedni filmik utrwalający
poznane słowa.

2

Listen and tick ( ).

16

38
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W zestawie nauczyciela znajduje się Książka
nauczyciela w języku polskim z kartami sukcesu
i arkuszami osiągnięć. Książka nauczyciela oferuje
szczegółowe konspekty lekcji wraz z gotowymi
zdaniami i pytaniami nauczyciela. Każdy konspekt
lekcji zawiera propozycje aktywności ruchowej,
zabaw na dywanie, form pracy przy stoliku,
a także pomysły na dodatkową zabawę
nawiązującą do realizowanego tematu. Sprawdzi
się świetnie w grupach, gdzie język angielski
prowadzony jest w ramach edukacji przedszkolnej
przez nauczyciela pedagoga, a także w pracy
nauczyciela języka angielskiego, który dopiero
zaczyna swoją przygodę z nauczaniem języka
angielskiego w tej grupie wiekowej.

WYJĄTKOWE W ANGIELSKI DLA ZERÓWEK
Integracja

Spring
1

Angielski dla zerówek wspiera wszystkie obszary
rozwoju dziecka zgodnie z podstawą
programową wychowania przedszkolnego.
Aktywności proponowane w ramach kursu
nie służą jedynie podnoszeniu kompetencji
w zakresie języka angielskiego, ale skupiają się
również na rozwijaniu umiejętności
poznawczych, społecznych i ﬁzycznych dzieci
w trakcie różnorodnych gier oraz zabaw
w parach i grupach z wykorzystaniem języka
angielskiego. Wśród kart pracy znajdują się też
sekcje poświęcone wprowadzaniu pór roku,
co doskonale koreluje z programem wychowania
przedszkolnego.

Circle. Listen and check.

Track 55

2

Autumn

Draw and say.
2

1

3

1

4

Listen, point and say.

Track 5

3

1

2

3

2

Draw and colour. Count and say.

3

Listen and say.

Listen, sing and act it out.

Track 56

41

spring • butterﬂy • ladybird • grass • leaves • ﬂowers • bear • frog

Happy Campers_starter_U5-8.indd 41

16-04-25 13:37

Track 6

trees • leaves • chestnuts • brown • yellow • orange

2

Happy Campers_starter_U0-4.indd 2

Lesson 2

1

1

Listen and point. Sing.

Lesson 2

1

Track 9

6

Stick. Listen and number.

16-04-25 13:10

Piosenki

Track 50

?

Towarzyszące kursowi piosenki
są bardzo proste, oparte na słownictwie
i frazie ćwiczonej w danym rozdziale.
Każdej piosence towarzyszy aktywność
ﬁzyczna ilustrująca znaczenie tekstu.
Mogą to być symboliczne gesty, spacery
po klasie w kolejności rozmieszczonych
na ścianach kart obrazkowych, a nawet
prawdziwe zabawy na podwórku!

?

? ?

?

2

Listen, sing and act it out.

Track 50

2

Stick. Sing and act it out.

Track 9

one • two • three • four • ﬁve • six • seven • eight • nine • ten
What’s your name? My name is (Lee).

7383_HCS_U0-4.indd 4

head • nose • mouth • eyes • ears • teeth
This is my (nose). These are my (teeth).

4

16-05-13 09:49

7383_HCS_U5-8.indd 36

36
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Angielski dla zerówek
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Macmillan Children’s Readers
opowiadania dla najmłodszych wraz z nagraniami audio
Jak wygląda codzienne życie rodziny królewskiej?
Co warto zwiedzić w Londynie, a co w Nowym Jorku?
Które gatunki zwierząt są zagrożone?

kup teraz na: www.sklep.macmillan.pl

