
G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
Słownictwo:

• Surprise!

• ball, bike, car, robot, doll, scooter

• green, yellow, red, brown, purple, blue, orange

• favourite

Struktury:

• Can I have a …, please?

• Here you are.

• Thank you.

• Jump! / Turn around! / Close your eyes!

S∏ownictwo i struktury powtarzane
• yes /no

• Liczby 1–3

• Let’s play.

• Hurray!

• butterfly, bee

J´zyk bierny
• Point to …

• window, door, board, floor

• toy, magic elf, happy, sad, mix

• old/new

• No problem./Oh, dear.

• What about you?

Wymowa
• Annie’s rap: dêwi´k /b/ Bee’s ball and Butterfly’s bike

TreÊci mi´dzyprzedmiotowe
• Plastyka i przedmioty Êcis∏e: mieszanie barw w celu

otrzymania nowych kolorów

Cele nauczania
• Rozpoznawanie zabawek

• Proszenie o zabawki i podawanie ich

• S∏uchanie i rozumienie historyjki

• Opowiadanie historyjki w∏asnymi s∏owami

• Âpiewanie i odgrywanie piosenek

• Recytacja rymowanki o kolorach

• Rozpoznawanie kolorów w klasie

• Mówienie o swoim ulubionym kolorze

• Wykonywanie poleceƒ

• Kojarzenie obrazków z ich znaczeniem

• Mieszanie barw w celu otrzymania nowych kolorów

• Powtarzanie materia∏u i uczenie si´

ze zrozumieniem

Zagadnienia spo∏eczno-kulturowe
• Emocjonalne uto˝samianie si´ z bohaterem historyjki

• Rozpoznawanie znaczenia i wartoÊci posiadanych

rzeczy

• PrzyjemnoÊç p∏ynàca z kreatywnoÊci

• Zainteresowanie eksperymentowaniem z kolorami

• PrzyjemnoÊç p∏ynàca z wyra˝ania osobistych opinii

• RadoÊç z pracy w grupie

• StarannoÊç w wykonywaniu çwiczeƒ z podr´cznika

• Ch´ç powtarzania materia∏u i Êwiadomego

uczenia si´
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2 The magic elf
Lekcja 1

Cele
• Rozpoznawanie zabawek
• Âpiewanie piosenki Toy song

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
goodbye, ball, car, bike, robot, doll, scooter
Let’s play.
Hurray!

G∏ówne zadania
• Pokazywanie na migi zabawek i nazywanie ich
• Zabawa w gr´ Magic eyes
• S∏uchanie piosenki Toy song
• S∏uchanie piosenki i wskazywanie zabawek
• Gra w What’s my word?

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania

s∏ownictwa (Gàsienica Colin, pi∏ka, samochód,
lalka, hulajnoga, rower, robot)

• CD 1
• Podr´cznik, s. 13
• Karty obrazkowe przedstawiajàce pogod´

(s∏oƒce, chmury, wiatr, deszcz, Ênieg)

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i Êpiewanie piosenki
na powitanie Hello song
• Przywitaj si´ z dzieçmi sam oraz wykorzystujàc kart´

obrazkowà do demonstrowania s∏ownictwa z Gàsieni-

cà Colinem.

• Odtwórz Hello song (CD 1, Êcie˝ka 2.) i/lub innà

lubianà przez dzieci piosenk´. Dzieci przy∏àczajà si´

do Êpiewania i wykonujà czynnoÊci. Tekst piosenki

Hello song znajduje si´ na s. 20.

S∏uchaj i wykonuj polecenia
• Powiedz w rytmiczny sposób: Point to the window! /

Point to the door! /Point to the board! /Point to the
floor! i wykonuj polecenia. Dzieci s∏uchajà i wykonujà
czynnoÊci wraz z tobà.

• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç çwiczenia
z Zestawu pomys∏ów na powtarzajàce si´ sytuacje lek-
cyjne (patrz: ss. 174–175).

Jaka jest dzisiaj pogoda?
• Powiedz: Let’s listen to the ‘What’s the weather like

today?’ song. Odtwórz Êcie˝k´ 3. na CD 1. Dzieci słu-
chajà piosenki i wykonujà odpowiednie czynnoÊci.
Tekst piosenki znajduje si´ na s. 20.

• Przyczep do tablicy karty obrazkowe przedstawiajàce
pogod´: słoƒce, chmury, wiatr, deszcz i Ênieg. Zapytaj:
What’s the weather like today? zach´ç dzieci, aby wska-
zały na właÊciwy obrazek i odpowiedziały It’s …
(sunny).

Prowadzenie lekcji

1 Pokazujcie na migi zabawki i nazywajcie je

• Poka˝ dzieciom prawdziwe zabawki (jeÊli sà w klasie)
lub na obrazkach albo wyjaÊnij po polsku znaczenie
s∏owa toys.

• Powiedz: Look. Can you guess the toys? Udaj, ˝e odbi-
jasz piłk´. Gdy dzieci odgadnà słowo (w j´zyku angiel-
skim lub polskim), powiedz: Very good! A ball! i przy-
czep do tablicy kart´ obrazkowà do demonstrowania
słownictwa z piłkà.

• Powtórz çwiczenie dla innych zabawek (w tej samej
kolejnoÊci, w której pojawiajà si´ w piosence Toy song),
pokazujàc na migi, ˝e: odbijasz pi∏k´ /jedziesz na hulaj-
nodze /jedziesz na rowerze /prowadzisz samochód /
chodzisz jak robot /trzymasz i ko∏yszesz lalk´.

• Wskazuj kolejno na karty obrazkowe do demonstrowa-
nia słownictwa, mów nazwy zabawek i pokazuj zabawki
na migi. PoproÊ dzieci, aby wymawiały słowa i wyko-
nywały czynnoÊci razem z tobà.

2 Słuchajcie i powtarzajcie słowa
• Przyczep karty obrazkowe do demonstrowania słow-

nictwa do tablicy w nast´pujacej kolejnoÊci: piłka,
hulajnoga, rower, samochód, robot, lalka.

• Powiedz: Listen to the words.
• Odtwórz Êcie˝k´ 17. na CD 1 i wskazuj na zabawki na

kartach w miar´ jak padajà ich nazwy.
• Zatrzymuj nagranie po ka˝dym słowie, aby dzieci

zdà˝yły powtórzyç słowa.
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Wyliczanka Bug word rap

ball
scooter
bike
car
robot
doll

3 Pobawcie si´ w Magic eyes
• Wskazuj kolejno na karty obrazkowe do demostro-

wania s∏ownictwa i poproÊ dzieci, aby wypowiada∏y
s∏owa razem z tobà.

• Odwróç kart´ obrazkowà z lalkà. Wskazuj kolejno na
pozosta∏e karty obrazkowe, a dzieci b´dà wymienia∏y
nazwy zabawek.

• Powtarzaj çwiczenie, odwracajàc kolejne karty
obrazkowe, do chwili, gdy dzieci b´dà potrafi∏y
wymieniç nazwy zabawek z pami´ci.

4 Pos∏uchajcie piosenki Toy song
• Powiedz: Let’s listen to the ‘Toy song’. Pokazuj na migi

zabawki, ˝eby pokazaç dzieciom, co b´dà za chwil´
robi∏y.

• Odtwórz Êcie˝k´ 18. na CD 1. Dzieci s∏uchajà piosenki
i wraz z tobà pokazujà na migi zabawki
w sposób opisany w poleceniu 1. Wyt∏umacz tak˝e
dzieciom, ˝e przy s∏owach: Let’s play powinny skinàç
palcem, a przy s∏owie: Hurray! – machaç r´kami.

• Odtwórz nagranie raz jeszcze. Dzieci „naÊladujà”
zabawki, wykonujà polecenia i Êpiewajà.

Piosenka Toy song

A ball, a ball, a ball. Let’s play. (naÊladuj odbijanie
pi∏ki i skiƒ palcem)

A scooter and a bike. Hurray! (naÊladuj jazd´ na hulaj-
nodze i rowerze oraz machaj r´kami)

A car, a car, a car. Let’s play. (naÊladuj prowadzenie
samochodu i skiƒ palcem)

A robot and a doll. Hurray! (naÊladuj chodzenie jak
robot, trzymanie i ko∏ysanie lalki oraz machaj
r´kami)

5 Pos∏uchajcie, zaÊpiewajcie i wska˝cie (Listen,
sing and point, Podr´cznik, s. 13)

• Powiedz: Open your books i podnieÊ do góry podr´cznik
otwarty na stronie 11. Powiedz: Find the ball i zade-
monstruj polecenie. Powtórz t´ procedur´ dla wszyst-
kich zabawek.

• Powiedz: Sing the ‘Toy song’. Point to the pictures.
Zademonstruj polecenie. Odtwórz ponownie nagranie.
Dzieci wskazujà obrazki w swojej ksià˝ce i Êpiewajà
piosenk´.

6 Zagrajcie w gr´ What’s my word? (Play
What’s my word?, Podr´cznik, s. 13)

• PodnieÊ podr´cznik do góry i wska˝ na Gàsienic´
Colina poÊrodku liÊci na dolnej połowie strony. Zach´ç
dzieci, aby popatrzyły na szeÊç obrazków wokół niego.

• Odtwórz ponownie wyliczank´ Bug word rap (CD 1,
Êcie˝ka 17.). Dzieci słuchajà, powtarzajà słowa i wska-
zujà na odpowiednie obrazki.

• Powiedz: Let’s play ‘What’s my word?’
• Poka˝ dzieciom, ˝e powinny krà˝yç palcem ponad

obrazkami.
• Odtwórz Êcie˝k´ 19. na CD 1 i zach´ç dzieci do wyko-

nywania czynnoÊci.

Rymowanka What’s my word?

Look. Look. (zakreÊl palcem koło ponad obrazkami)
What can you see? (wska˝ palcem na swoje oko,
a potem na obrazki)
What’s my word? (wzrusz ramionami w geÊcie
zapytania)
One, two, three!

• Pomachaj palcem w powietrzu i wska˝ na jeden
z obrazków na stronie podr´cznika, tak aby dzieci nie
widziały, który to obrazek.

• Zapytaj dzieci: What’s my word? Can you guess? Zach´ç
dzieci, aby odgadły, na który z szeÊciu obrazków wska-
zujesz. Posłuchaj odpowiedzi dzieci, zach´cajàc je, aby
mówiły słowa po angielsku. Odpowiadaj: Yes lub No…
Well done! It’s ‘bike’. Kiedy dzieci odgadnà właÊciwie,
odwróç podr´cznik w ich stron´ i poka˝, ˝e twój palec
wskazuje na dany obrazek.

• Odtwórz rymowank´ i zach´ç dzieci do Êpiewania
i krà˝enia palcami nad obrazkami. Nast´pnie dzieci
ponownie zgadujà wybrany przez ciebie obrazek.

• Powtórz çwiczenie dwa lub trzy razy i zapraszaj poje-
dyncze dzieci na Êrodek klasy, aby wybierały słowo,
a reszta klasy mogła je zgadnàç.

• Kiedy dzieci dobrze opanujà gr´, mogà graç w nià
w parach, na zmian´ wybierajàc słowa i zgadujàc.

Zakoƒczenie lekcji

Piosenka na po˝egnanie
• Powiedz: It’s time to finish now. Let’s sing the

‘Goodbye song’. Odtwórz Êcie˝k´ 4. na CD 1, dzieci
Êpiewajà piosenk´ i machajà r´kà na po˝egnanie.
Tekst piosenki znajduje si´ na s. 22.

Dodatkowe çwiczenie
Zabawa – Guess the toy: ZaproÊ dwoje dzieci na
Êrodek klasy i powiedz im szeptem nazw´ zabawki,
którà majà „naÊladowaç”. Reszta dzieci ma za zadanie
zgadnàç, jaka to zabawka. Powtórz zabaw´ kilka razy
z ró˝nymi dzieçmi.

CD1

17

CD1

19

CD1

18
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2 The magic elf
Lekcja 2

Cele
• S∏uchanie historyjki w celu ogólnego zrozumienia
• Reagowanie na rymowanki zawarte w historyjce

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
doll, ball, bike, car, robot, scooter

G∏ówne zadania
• Âpiewanie piosenki Toy song
• S∏uchanie historyjki
• Sprawdzenie zrozumienia historyjki
• Znajdowanie i liczenie gàsienic
• S∏uchanie historyjki ze zrozumieniem
• Zabawa w gr´ Tripilee!
• Numerowanie zabawek w kolejnoÊci, w której

wyst´pujà w opowiadaniu
• Rysowanie wybranej zabawki

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Gàsienica Colin, lalka, pi∏ka, samochód, rower,
robot, hulajnoga)

• CD 1
• Karty obrazkowe do historyjki 2.
• Podr´cznik, ss. 14–16
• O∏ówki i kredki
• Karty obrazkowe przedstawiajàce pogod´

(s∏oƒce, chmury, wiatr, deszcz, Ênieg)
• DVD Bugs World 1 i Zeszyt çwiczeƒ do DVD

(opcjonalnie)

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i Êpiewanie piosenki na
powitanie Hello song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Słuchaj i wykonuj polecenia
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Jaka jest dzisiaj pogoda?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz: ss. 174–175).

Prowadzenie lekcji

1 ZaÊpiewajcie piosenk´ Toy song
• Zakryj kartkà papieru kart´ obrazkowà do demonstro-

wania s∏ownictwa z pi∏kà. Powoli odkrywaj obrazek
i poproÊ dzieci, aby powiedzia∏y, jaka zabawka jest na
obrazku, tak szybko, jak tylko uda im si´ jà rozpoznaç.
Nast´pnie przyczep obrazek do tablicy.

• Powtórz t´ procedur´ ze wszystkimi kartami
obrazkowymi.

• Zapytaj: Can you remember the ‘Toy song’? i zanuç
melodi´.
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• Odtwórz Êcie˝k´ 18. na CD 1. Dzieci Êpiewajà i „naÊla-
dujà” ka˝dà z zabawek. Gdy s∏yszà: Let’s play, wykonujà
skinienie palcem, a przy: Hurray! machajà r´kami.

Piosenka Toy song

A ball, a ball, a ball. Let’s play. (naÊladuj odbijanie
pi∏ki oraz skiƒ palcem)

A scooter and a bike. Hurray! (naÊladuj jazd´ na hu-
lajnodze i rowerze oraz machaj r´kami)

A car, a car, a car. Let’s play. (naÊladuj prowadzenie
samochodu oraz skiƒ palcem)

A robot and a doll. Hurray! (naÊladuj chodzenie jak
robot, trzymanie i ko∏ysanie lalki oraz machaj
r´kami)

2 Pos∏uchajcie historyjki
• Powiedz: It’s time for a story! Roz∏ó˝ d∏onie tak, jakbyÊ

otwiera∏ ksià˝k´, aby przekazaç znaczenie s∏owa story.
• Wska˝ na ilustracje na karcie obrazkowej 1 do histo-

ryjki 2. (story card 1) i powiedz: This story is about
a boy, Danny, and his robot.

• Zapytaj: Is Danny happy? (No) /Is his robot old? (U˝yj
gestów lub wyjaÊnij po polsku znaczenie s∏ów). (Yes) /
What happens in the story, do you think? Pos∏uchaj, jak
dzieci zgadujà i przewidujà wydarzenia w historyjce
po polsku.

• Powiedz rytmicznie: Are you ready? /One, two, three. /
Here’s a story. /Listen to me! Poczekaj, a˝ dzieci si´
uspokojà, i zacznij opowiadaç.

• Opowiedz historyjk´ za pomocà kart obrazkowych do
historyjki (story cards) lub odtwórz jà z CD (Êcie˝ka 20.).

Historyjka 2: The magic elf

KARTA OBRAZKOWA 1 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 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.

KARTA OBRAZKOWA 2 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 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!

KARTA OBRAZKOWA 3 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 3)

Elf: Jump. Turn around.
Close your eyes.
One, two, three.
Surprise, surprise!
Tripilee!

KARTA OBRAZKOWA 4 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 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!

KARTA OBRAZKOWA 5 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 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!

KARTA OBRAZKOWA 6 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 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!

KARTA OBRAZKOWA 7 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 7)

Elf: Jump. Turn around.
Close your eyes.
One, two, three.
Surprise, surprise!
Tripilee!

KARTA OBRAZKOWA 8 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 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.

3 Sprawdêcie, czy zrozumieliÊcie historyjk´
• Poka˝ dzieciom jeszcze raz karty obrazkowe do histo-

ryjki. Zadawaj pytania, aby sprawdziç zrozumienie
treÊci, u˝ywajàc mimiki, gestów oraz kart
obrazkowych do wyjaÊnienia znaczeƒ, np.:
(karta obrazkowa 1 do historyjki 2.) Is Danny sad?
(Yes) Is his robot old? (Yes)
(karta obrazkowa 2 do historyjki 2.) Who says he can
help? (the elf)
(karta obrazkowa 3 do historyjki 2.) Can the elf do
magic? (Yes)
(karta obrazkowa 4 do historyjki 2.) Does the magic
work? (No) Is it a new robot? (No) What is it? (a ball)
(karta obrazkowa 5 do historyjki 2.) Does the magic
work? (No) Is it a new robot? (No) What is it? (a car)
(karta obrazkowa 6 do historyjki 2.) Does the magic
work? (No) Is it a new robot? (No) What is it? (a bike)
(karty obrazkowe 7 i 8 do historyjki 2.) Does the magic
work? (Yes) Is it a new robot? (No) Is it Danny’s old
robot? (Yes) Is Danny happy? (Yes) Is the elf happy?
(Yes).

4 Znajdêcie i policzcie gàsienice (Find and
count the caterpillars, Podr´cznik, ss. 14–15)

• Powiedz: Find page 14 i zapisz numer strony na tablicy.
• Poka˝ dzieciom kart´ obrazkowà z Gàsienicà Colinem

i powiedz np.: Hmm. I think there’s a caterpillar in the
story. Where’s the caterpillar?

• Dzieci szukajà gàsienicy na ilustracjach do opowiada-
nia, wskazujà jà (na obrazku 6.) i mówià: Here!

CD1

20

CD1

18
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5 Pos∏uchajcie historyjki ze zrozumieniem
(Listen and follow the story, Podr´cznik,
ss. 14–15)

• Powiedz: Make your finger into Colin the caterpillar
like this. PodnieÊ r´k´ z wyciàgni´tym palcem wskazu-
jàcym, a nast´pnie zegnij go w ten sposób, ˝eby przy-
pomina∏ gàsienic´. PoproÊ dzieci, aby zrobi∏y to samo.

• Powiedz: Listen and follow the story with Colin!
Zademonstruj polecenie, pokazujàc kolejne obrazki
w podr´czniku palcem poruszajàcym si´ ruchem
gàsienicy. Niech dzieci robià to samo.

• Odtwórz Êcie˝k´ 20. na CD 1. Dzieci s∏uchajà historyjki
i Êledzà jà w swoich podr´cznikach.

• Zapytaj: Do you like the story? Wys∏uchaj odpowiedzi
dzieci.

6 Pobawcie si´ w Tripilee!
• Powiedz: Stand up, please. PoproÊ dzieci, ˝eby wsta∏y

i wsun´∏y krzes∏a pod ∏awki.
• Powiedz zakl´cie: Tripilee z historyjki (Jump. /Turn

around. /Close your eyes. /One, two, three. /Surprise,
surprise!). Zach´ç dzieci, aby wykonywa∏y polecenia
(na poczàtku razem z tobà). Powiedz: Tripilee! Here
you are! It’s a … (ball). PodnieÊ do góry odpowiednià
kart´ obrazkowà do demonstrowania s∏ownictwa
i poproÊ dzieci, ˝eby wypowiedzia∏y s∏owo.

• Powtórz to samo ze wszystkimi obrazkami w kolej-
noÊci, w jakiej wyst´pujà w opowiadaniu.

7 Popatrzcie i ponumerujcie (Look and
number, Podr´cznik, s. 16)

• Powiedz: Open your books i poka˝ dzieciom stron´ 16.
w podr´czniku.

• Powiedz: Number the toys. Zwróç uwag´ dzieci na
przyk∏ad.

• Dzieci numerujà zabawki w takiej kolejnoÊci, w jakiej
wyst´pujà one w opowiadaniu.

• Sprawdê odpowiedzi, np.: What’s number one? Dzieci
wymieniajà odpowiednie s∏owa.

8 Narysujcie wybranà zabawk´ (Draw the toy
you want, Podr´cznik, s. 16)

• Zapytaj dzieci, jakie znajà zabawki. Gdy dzieci wymie-
niajà ich nazwy, przyczepiaj do tablicy odpowiednie
karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa oraz
rysujà te, których nie ma na ilustracjach, np.: misia
(teddy bear).

• Powiedz: Draw the toy you want. WyjaÊnij dzieciom po
polsku, o co je prosisz, i zademonstruj polecenie. Zach´ç
dzieci do pokolorowania narysowanej zabawki.

• PoproÊ kilkoro dzieci, aby pokaza∏y wszystkim swój
rysunek i nazwa∏y zabawk´.

Dodatkowy pomys∏
Wybierzcie najpopularniejszà zabawk´ w klasie. Za-
dawaj dzieciom pytania, np.: Who wants a scooter?
i policz dzieci, które podnios∏y r´k´ (i powiedzia∏y: Me!).

Zakoƒczenie lekcji

Piosenka na po˝egnanie
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 41.

Dodatkowe çwiczenie
Toy song: W czterech naro˝nikach klasy umieÊç
nast´pujàce karty obrazkowe do demonstrowania
s∏ownictwa: w jednym – pi∏k´, w drugim – hulajnog´
i rower, w trzecim – samochód, a w czwartym – robota
i lalk´. Podziel klas´ na cztery grupy (po jednej do
ka˝dej linijki tekstu piosenki Toy song). PoproÊ grupy,
aby stan´∏y przy odpowiednich kartach obrazkowych.
Odtwórz Êcie˝k´ 18. na CD 1. Ka˝da grupa ma za
zadanie zaÊpiewaç swojà cz´Êç piosenki, pokazywaç na
migi zabawki oraz wykonywaç odpowiednie czynnoÊci
przy danej linijce tekstu. Po ka˝dej linijce tekstu grupy
przechodzà do nast´pnego naro˝nika klasy (czyli kolej-
nej karty obrazkowej) zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i powtarzajà ca∏à procedur´.

Dodatkowe çwiczenie
z wykorzystaniem DVD (opcjonalnie)

Dzieci oglàdajà Tripilee (rozdzia∏ 2.) na DVD Bugs
World 1 (patrz te˝ Zeszyt çwiczeƒ do DVD).
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2 The magic elf
Lekcja 3

Cele
• Âpiewanie piosenki do historyjki Can I have

a robot, please?
• Dawanie zabawek i proszenie o nie

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
ball, robot, bike, car, scooter, doll
Can I have a robot, please?
Here you are. Thank you.

G∏ówne zadania
• Odgadywanie zabawek
• Âpiewanie piosenki do historyjki Can I have

a robot, please?
• Wykonanie kart obrazkowych z zabawkami
• Âpiewanie przy wykorzystaniu kart obrazkowych

z zabawkami
• Gra kartami obrazkowymi z zabawkami

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania słownictwa

(Gàsienica Colin, rower, robot, samochód, lalka,
hulajnoga, pi∏ka)

• Karty wyrazowe (opcjonalnie)
• CD 1
• Podr´cznik, s. 71 (karty obrazkowe z zabawkami

do wycinania)
• No˝yczki
• Karty obrazkowe przedstawiajàce pogod´

(s∏oƒce, chmury, wiatr, deszcz, Ênieg)
• DVD Bugs World 1 i Zeszyt çwiczeƒ do DVD

(opcjonalnie)

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i Êpiewanie piosenki na
powitanie Hello song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Słuchaj i wykonuj polecenia
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Jaka jest dzisiaj pogoda?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz: ss. 174–175).

Prowadzenie lekcji

1 Zgadnijcie, jaka to zabawka
• Pokazuj dzieciom w doÊç szybkim tempie karty

obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa z zabaw-
kami i poproÊ, by g∏oÊno je nazywa∏y. Nast´pnie przy-
czep karty obrazkowe do tablicy.

• Powiedz: Look i bezg∏oÊnie wymawiaj nazwy zabawek.
Dzieci czytajà z ruchu twoich warg i mówià na g∏os
nazwy zabawek.

• Powtórz t´ procedur´ dla wszystkich zabawek.

Praca z kartami wyrazowymi (opcjonalnie)
Przyczep do tablicy karty obrazkowe do demonstrowa-
nia słownictwa i zach´ç dzieci do mówienia, co widzà
na kartach. UnoÊ po kolei po jednej karcie wyrazowej,
czytaj słowo na głos i przyczepiaj obok właÊciwej karty
obrazkowej. Kiedy skoƒczysz, zdejmij wszystkie karty
wyrazowe z tablicy i poka˝ jednà z nich dzieciom,
pytajàc: Can you read the word? Dzieci zgłaszajà si´,
jeÊli potrafià wykonaç zadanie. Wybierz jednego
ochotnika, poproÊ go o przeczytanie słowa i przycze-
pienie go obok właÊciwej karty obrazkowej. Powtórz
zadanie z pozostałymi kartami wyrazowymi, wybiera-
jàc ró˝ne dzieci do odpowiedzi.

2 ZaÊpiewajcie piosenk´ do historyjki Can
I have a robot, please?

• Pozostaw karty obrazkowe do demonstrowania
s∏ownictwa na tablicy. Powiedz: Let’s listen to the story
song. Which toys are in the song? U˝yj gestów, mimiki
lub j´zyka polskiego, aby u∏atwiç dzieciom zrozumie-
nie.

• Odtwórz Êcie˝k´ 21. na CD 1 i sprawdê odpowiedzi
(robot, scooter, doll).

• Podziel klas´ na dwie grupy. WyjaÊnij, ˝e grupa 1. po-
winna pokazaç na migi proszenie o zabawk´ i Êpiewaç
linijki 1., 2., 5. i 6. piosenki, a grupa 2. ma za zadanie
pokazywaç na migi dawanie zabawki i Êpiewaç linijki
3. i 4. piosenki.
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• Odtwórz nagranie ponownie. Dzieci Êpiewajà piosenk´
i wykonujà czynnoÊci, zamieniajàc si´ rolami po
ka˝dej zwrotce.

Piosenka Can I have a robot, please?

Grupa 1.: Can I have a robot, please?
Can I have a robot, please?

Grupa 2.: Here you are! Here you are!
Grupa 1.: Hey, that’s great! Thank you.
Grupa 2.: Can I have a scooter, please? …
Grupa 1.: Can I have a doll, please? …

3 Wykonajcie karty obrazkowe z zabawkami
(Make the toy cards, Podr´cznik, s. 71)

• Powiedz: Find page 71 i zapisz numer strony na tablicy.
Upewnij si´, czy wszystkie dzieci majà no˝yczki.

• Poka˝ dzieciom przygotowane przez siebie karty
obrazkowe z zabawkami. Powiedz: Cut out the page.
Then cut out the toy cards i zademonstruj polecenie.

• Dzieci samodzielnie wycinajà karty obrazkowe z za-
bawkami. PoproÊ dzieci, aby na odwrocie napisa∏y
swoje imi´ lub inicja∏y.

• Gdy dzieci skoƒczà, wymieniaj kolejno nazwy zabawek,
np.: Robot! Scooter! Dzieci reagujà na twoje s∏owa, pod-
noszàc odpowiednie karty obrazkowe.

4 ZaÊpiewajcie piosenk´ z u˝yciem kart
obrazkowych z zabawkami

• Powiedz: Put the cards on your desk like this i zade-
monstruj k∏adzenie kart na ∏awce w dowolnej kolej-
noÊci obrazkami do góry.

• Powiedz: Let’s sing ‘Can I have a robot, please?’ again.
Nast´pnie dodaj: When you sing ‘Here you are!’ hold up
the toy card i zademonstruj polecenie.

• Odtwórz Êcie˝k´ 21. na CD 1. Dzieci Êpiewajà piosenk´,
wskazujà zabawki na kartach obrazkowych i podnoszà
je do góry przy linijkach 3. i 4.

Dodatkowy pomys∏
Mo˝esz tak˝e odtworzyç wersj´ karaoke piosenki
(CD 1, Êcie˝ka 22.). Dzieci Êpiewajà linijki ze s∏owami
ball, car i bike, u˝ywajàc kart obrazkowych z zabawka-
mi w sposób opisany powy˝ej.

5 Zagrajcie kartami obrazkowymi z zabawkami
• Powiedz: Put your cards on the desk like this i poka˝

dzieciom, ˝e powinny po∏o˝yç na ∏awce swoje karty
z zabawkami obrazkami do góry.

• Zapytaj, np.: Can I have a ball, please? Wyt∏umacz dzie-
ciom, ˝e powinny podnieÊç kart´ obrazkowà z odpo-
wiednià zabawkà i powiedzieç: Here you are!
Odpowiedz, mówiàc: Thank you.

• Powtórz t´ procedur´ ze wszystkimi kartami obrazko-
wymi z zabawkami.

• Nast´pnie zach´ç dzieci, aby chórem prosi∏y ci´ o za-
bawki. Podpowiadaj dzieciom, pokazujàc na moment
kart´ obrazkowà z zabawkà, o którà ci chodzi. Reaguj
na proÊby dzieci, pokazujàc odpowiednià kart´ obraz-
kowà i mówiàc: Here you are! Zach´ç dzieci do
odpowiadania: Thank you!

• Zach´ç jedno z dzieci, aby poprosi∏o o dowolnà zabawk´

drugie dziecko, np.: Can I have a bike, please (imi´)?
Poproszone o zabawk´ dziecko podnosi odpowiednià
kart´ obrazkowà i udaje, ˝e jà podaje, mówiàc: Here
you are! Pierwsze dziecko odpowiada wtedy: Thank
you i zadaje pytanie kolejnemu dziecku. Powtórz to
çwiczenie kilkakrotnie.

• Na koniec zbierz karty obrazkowe z zabawkami i od∏ó˝
w sta∏e miejsce w klasie lub poproÊ dzieci, aby w∏o˝y∏y
je do koperty z ty∏u podr´cznika.

Dodatkowy pomys∏
Dzieci mogà równie˝ wykonywaç opisane powy˝ej
çwiczenie w parach.

Zakoƒczenie lekcji

Piosenka na po˝egnanie
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 41.

Dodatkowe çwiczenie
Gra w karty „PiotruÊ”: W czteroosobowych grupach
dzieci grajà w piotrusia, u˝ywajàc kart obrazkowych
z zabawkami. Potasuj i rozdaj cztery zestawy kart.
Celem gry jest zebranie kompletu czterech takich
samych kart. Dzieci mówià kolejno: Can I have a …,
please? do dowolnej osoby w grupie, która odpowiada
z kolei: Here you are albo No, sorry, przejmujàc wtedy
kolejk´. Gdy tylko dzieci zbiorà cztery karty, mówià
odpowiednià nazw´ zabawki i wyk∏adajà karty na stó∏.
Wygrywa dziecko z najwi´kszà liczbà kompletów
czterech jednakowych kart.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenie 1. w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe słownictwo (dla klas pracujàcych
z Zeszytem çwiczeƒ A)

JeÊli dzieci w klasie wyra˝ajà ch´ç i sà w stanie
nauczyç si´ wi´kszej liczby słówek z głównej tematyki
rozdziału, wprowadê nast´pujàce słownictwo: train,
kite, board game, skateboard, jigsaw, yo-yo. Mo˝esz
przedstawiç nowe słowa za pomocà samodzielnie wy-
konanych prostych kart obrazkowych lub wykorzys-
tujàc rysunek w çw. 1 na s. 64 w Zeszycie çwiczeƒ A.
PoproÊ dzieci, aby powtarzały słowa po tobie i wskazy-
wały na właÊciwe rysunki. JeÊli wykonasz karty
obrazkowe, mo˝esz zagraç z klasà w zgadywank´, jak
w çw. 1 na s. 45 w Ksià˝ce nauczyciela. Po zapoznaniu
si´ z nowym słownictwem ze słuchu dzieci uzupełnia-
jà dwa pisemne çwiczenia na s. 64 w Zeszycie çwiczeƒ A.

Dodatkowe çwiczenie
z wykorzystaniem DVD (opcjonalnie)

Dzieci oglàdajà The toy shop (rozdzia∏ 2.) na DVD
Bugs World 1 (patrz te˝ Zeszyt çwiczeƒ do DVD).

CD1

21
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2 The magic elf
Lekcja 4

Cele
• Rozwój umiej´tnoÊci rozumienia historyjki
• Recytowanie i odgrywanie kluczowych fragmen-

tów historyjki

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
robot, scooter, doll, bike, car, ball, butterfly, bee
Can I have a …, please? Here you are. Thank you.
Jump. Turn around. Close your eyes. One, two,
three. Surprise!

G∏ówne zadania
• Âpiewanie i odegranie piosenki do historyjki Can

I have a robot, please?
• Gra w Circle game
• S∏uchanie, odgrywanie i opowiadanie kluczowych

fragmentów historyjki
• S∏uchanie i numerowanie zakl´cia Tripilee
• S∏uchanie i mówienie wyliczanki Annie’s Rap

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Gàsienica Colin, samochód, pi∏ka, rower, lalka,
hulajnoga, robot)

• Karty wyrazowe (opcjonalnie)
• CD 1
• Karta obrazkowa do wycinania z lalkà i koperta
• Podr´cznik, s. 17
• O∏ówki i kredki
• Karty obrazkowe przedstawiajàce pogod´

(s∏oƒce, chmury, wiatr, deszcz, Ênieg)

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i Êpiewanie piosenki
na powitanie Hello song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Słuchaj i wykonuj polecenia
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Jaka jest dzisiaj pogoda?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz: ss. 174–175).

Prowadzenie lekcji

1 ZaÊpiewajcie i odegrajcie piosenk´ do
historyjki Can I have a robot, please?

• Podziel klas´ na trzy grupy. Grupie 1. daj kart´ z obraz-
kiem skutera, grupie 2. – kart´ z lalkà, a grupie 3. –
kart´ przedstawiajàcà robota.

• Powiedz, ˝e grupy 1. i 2. powinny Êpiewaç linijki 1. i 2.

piosenki, zwracajàc si´ do grupy 3., jakby prosi∏y
o robota. Grupa 3. powinna Êpiewaç linik´ 2. i udawaç,
˝e podaje odpowiednie zabawki grupom 1. i 2. Grupy
zmieniajà role po ka˝dej linijce piosenki.

• Odtwórz nagranie 21. z CD 1. Dzieci Êpiewajà i wyko-
nujà polecenia.

Piosenka Can I have a robot, please?

Grupy 1. i 2.: Can I have a robot, please?
Can I have a robot, please?

Grupa 3.: Here you are! Here you are!
Grupy 1. i 2.: Hey, that’s great! Thank you.
Grupy 2. i 3.: Can I have a scooter, please?
Grupy 1. i 3.: Can I have a doll, please? …

Dodatkowy pomys∏
Mo˝na równie˝ odtworzyç wersj´ karaoke nagrania
22. na CD 1. Dzieci Êpiewajà i w ten sam sposób odgry-
wajà dodatkowe linijki tekstu dotyczàce pi∏ki, samo-
chodu i roweru.

2 Zagrajcie w gr´ Circle
• Przygotuj karty do demonstrowania s∏ownictwa

z zabawkami.
• Powiedz: Stand in a circle i poka˝, na czym polega

zadanie dzieci.
• PodnieÊ kart´ z zabawkà. Poka˝, ˝e dziecko z twojej

lewej strony powinno poprosiç o zabawk´, np.: Can
I have the (bike), please? Odpowiedz: Here you are, wr´cz
kart´ i zach´ç do odpowiedzi: Thank you. Poka˝, ˝e
teraz nast´pne dziecko powinno poprosiç o zabawk´.

• Gdy karta przejdzie do trzeciego lub czwartego dziec-
ka, zmieƒ jà na innà.

CD1

21
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• Wykorzystaj wszystkie karty obrazkowe z zabawkami.

Praca z kartami wyrazowymi (opcjonalnie)
Przyczep do tablicy karty obrazkowe do demonstrowa-
nia słownictwa i zach´ç dzieci do mówienia, co widzà
na kartach. UnoÊ po kolei po jednej karcie wyrazowej,
czytaj słowo na głos i przyczepiaj obok właÊciwej
karty obrazkowej. Kiedy skoƒczysz, zdejmij wszystkie
karty wyrazowe z tablicy i poka˝ jednà z nich dzieciom,
pytajàc: Can you read the word? Dzieci zgłaszajà si´,
jeÊli potrafià wykonaç zadanie. Wybierz jednego
ochotnika, poproÊ go o przeczytanie słowa i przycze-
pienie go obok właÊciwej karty obrazkowej. Powtórz
zadanie z pozostałymi kartami wyrazowymi, wybiera-
jàc ró˝ne dzieci do odpowiedzi.

3 S∏uchajcie, odgrywajcie i opowiadajcie
kluczowe fragmenty historyjki

• Poka˝ karty obrazkowe do historyjki. Zapytaj: Do you
remember the story? ZaproÊ dwoje dzieci, aby pomog∏y
ci je przyczepiç do tablicy w odpowiedniej kolejnoÊci.

• Powiedz: Stand up, please. Dzieci wykonujà polecenie.
Powiedz rytmicznie: Are you ready? /One, two, three. /
Mime and say the story with me!

• Odtwórz nagranie 20. na CD 1 lub przeczytaj opowiada-
nie sam. NaÊladuj czynnoÊci razem z dzieçmi i zach´ç
je, aby przy∏àczy∏y si´ do mówienia lub powtarzania
kluczowych fragmentów.

Historyjka 2: The magic elf
(tekst historyjki znajduje si´ na s. 43)

4 Pos∏uchajcie i ponumerujcie (Listen and
number, Podr´cznik, s. 17)

• Powiedz: Find page 17 i zapisz liczb´ na tablicy.
• Powiedz: Listen and point to the pictures. Say the

Tripilee spell. Zrób przerw´ po ka˝dej linijce, aby
sprawdziç, czy dzieci wskazujà odpowiednie obrazki.

• Powiedz: Now number the pictures. Zwróç uwag´
dzieci na przyk∏ad.

• Sprawdê odpowiedzi. Powiedz: Jump. /Turn around.
itd. Dzieci wskazujà obrazki i wymawiajà liczby.

5 Posłuchajcie i powiedzcie (Listen and say,
Podr´cznik, s. 17)

• Powiedz: Look i wska˝ na Pszczoł´ na obrazku. Zapytaj:
Who’s this? i zach´ç dzieci do odpowiedzi. Wska˝ na
piłk´ Pszczoły i zapytaj: What’s this? (a ball). Udaj, ˝e
odbijasz piłk´ lub nià rzucasz.

• Wska˝ na Motyla i zapytaj: Who’s this? (Butterfly).
Wska˝ na rower motyla i zapytaj: What’s this? (a bike).
Udaj, ˝e jedziesz na rowerze.

• Powiedz: Let’s listen to Annie’s rap i odtwórz Êcie˝k´
23. na CD 1.

Wyliczanka Annie’s rap

Bee’s ball
Bee’s ball
Butterfly’s bike
Butterfly’s bike
Bee’s ball and Butterfly’s bike

• Przyłó˝ dłoƒ do ucha i powiedz: Listen. Nast´pnie
powiedz: ball i poproÊ dzieci, aby powtórzyły słowo.
Skoncentruj si´ na dêwi´ku /b/ w słowie ball.

• Powiedz: bike i poproÊ dzieci o powtórzenie słowa.
Zach´ç je do çwiczenia, mówiàc: Yes. Very good!
PoproÊ poszczególne dzieci o powtarzanie słów.

• Powiedz: Let’s listen to ‘Annie’s rap’ again i odtwórz
Êcie˝k´ 23. na CD 1. Zach´ç dzieci, aby si´ przyłàczyły
i mówiły wyliczank´.

• Zacznij klaskaç w rytm wyliczanki. Zatrzymaj płyt´
audio CD i zach´ç dzieci do powtórzenia wyliczanki
cztery lub pi´ç razy.

Zakoƒczenie lekcji

Piosenka na po˝egnanie
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 41.

Dodatkowe çwiczenie
Plastyka: Przygotuj ogromny kwadrat z papieru, który
b´dzie udawał kufer z zabawkami. Dzieci rysujà i kolo-
rujà swoje ulubione zabawki, a nast´pnie je wycinajà.
Mogà tak˝e wyciàç zdj´cia zabawek z kolorowych cza-
sopism. Przyklej rysunki i zdj´cia na kwadrat z papie-
ru, tworzàc gigantyczny kufer z zabawkami i przymo-
cuj go na Êcianie klasy.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenie 2. w Zeszycie çwiczeƒ.

CD1
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2 The magic elf
Lekcja 5

Cele
• Rozró˝nianie i wskazywanie kolorów
• Recytowanie Colour rap

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
red, yellow, green, purple, brown, orange, blue,
car, bike, ball, scooter, doll, robot, favourite

G∏ówne zadania
• Zabawa Tripilee z kolorami
• Wskazywanie kolorów w klasie
• Recytowanie Colour rap
• Nazywanie ulubionego koloru
• S∏uchanie i kolorowanie zabawek
• ¸àczenie stworzonek z ich ulubionymi kolorami

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Gàsienica Colin, kolory: czerwony, ˝ó∏ty, niebieski,
fioletowy, bràzowy, pomaraƒczowy, zielony)

• CD 1
• Podr´cznik, s. 18
• O∏ówki i kredki
• Karty obrazkowe przedstawiajàce pogod´

(s∏oƒce, chmury, wiatr, deszcz, Ênieg)

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i Êpiewanie piosenki
na powitanie Hello song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Słuchaj i wykonuj polecenia
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Jaka jest dzisiaj pogoda?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz: ss. 174–175).

Prowadzenie lekcji

1 Zagrajcie w gr´ Tripilee z kolorami
• Powiedz zakl´cie: Tripilee: Jump. / Turn around. /Close

your eyes. /One, two, three. /Surprise, surprise! Dzieci
wykonujà odpowiednie gesty. Powiedz: Tripilee! i poka˝
kart´ obrazkowà do demonstrowania s∏ownictwa w ko-
lorze czerwonym. Powiedz: Look. It’s … red! Powiedz
nazw´ koloru lub, jeÊli dzieci znajà ju˝ kolory, zach´ç
je, aby je nazywa∏y, po czym przyczep kart´ obrazkowà
do tablicy.

• Powtórz procedur´ ze wszystkimi kartami obrazkowy-
mi przedstawiajàcymi kolory (zgodnie z kolejnoÊcià
w Colour rap w zadaniu 3.: red, yellow, green, purple,

brown, orange, blue). Za ka˝dym razem, zanim poka˝esz
kart´, zach´ç dzieci do zgadywania koloru w j´zyku
angielskim lub polskim. Przyczep karty do tablicy
w du˝ej odleg∏oÊci od siebie, tak aby dzieci mog∏y
wskazywaç je precyzyjnie w zadaniu 3.

• Wskazuj kolejno na karty obrazkowe, a dzieci
wymieniajà kolory.

2 Nazwijcie kolory w klasie
• Powiedz: Touch something … red! i zademonstruj

polecenie, dotykajàc czegoÊ czerwonego i mówiàc: Red!
• Powtórz t´ procedur´ w przypadkowej kolejnoÊci ze

wszystkimi kolorami. Na poczàtku, aby pomóc dzie-
ciom, wskazuj na karty obrazkowe z kolorami na ta-
blicy. Dzieci dotykajà odpowiednich przedmiotów
i powtarzajà nazw´ koloru, który wymieniasz.

Dodatkowy pomys∏
Mo˝esz równie˝ prosiç kolejne dzieci, aby wymienia∏y
kolor, pozostali uczniowie zaÊ wskazujà go i wymawia-
jà jego nazw´.

3 Powiedzcie Colour rap
• Powiedz: Listen to the ‘Colour rap’. Odtwórz Êcie˝k´ 24.

na CD 1. Gdy dzieci s∏uchajà, wskazuj karty obrazkowe
na tablicy.

• Powiedz: Let’s say the ‘Colour rap’. Point to the colours.
Odtwórz nagranie ponownie. Dzieci wskazujà kolory
i recytujà wyliczank´.

Wyliczanka Colour rap

Red, yellow, green, purple, brown, orange, blue
Red, yellow, green, purple, brown, orange, blue

CD1
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Red, yellow, green, purple, brown, orange, blue
Red’s my favourite, what about you?

4 Nazwijcie ulubiony kolor
• Wska˝ karty obrazkowe z kolorami przyczepione do

tablicy. Powiedz, np.: Red’s my favourite colour. What
about you? Mo˝esz u˝yç j´zyka polskiego, aby pomóc
dzieciom zrozumieç pytanie.

• PoproÊ dzieci, aby po kolei wymienia∏y swoje ulubione
kolory. Przy ka˝dej odpowiedzi stawiaj kresk´ pod
kartà obrazkowà z danym kolorem.

• Policz kreski, aby zobaczyç, który kolor jest najpopu-
larniejszy.

5 S∏uchajcie i pokolorujcie zabawki (Listen
and colour, Podr´cznik, s. 18)

• Powiedz: Find page 18 i zapisz liczb´ na tablicy.
• Powiedz, np.: Find the car. Dzieci znajdujà zabawki

i wymawiajà ich nazwy.
• Powiedz: Listen and colour the toys. WyjaÊnij po polsku,

˝e dzieci majà tylko zaznaczyç, jakim kolorem pokoloro-
waç danà zabawk´, a kolorowanie dokoƒczyç póêniej.
PoproÊ, aby spojrza∏y na przyk∏ad. Odtwórz Êcie˝k´ 25.
na CD 1.

The car is blue.
The bike is red.
The ball is orange and green.
The robot is purple.
The doll is brown.
The scooter is yellow.

• Dzieci kolorujà obrazki w zaznaczonych przez siebie
kolorach.

• Powiedz, np.: The car is … Dzieci wskazujà zabawki
w podr´czniku i wymawiajà nazw´ koloru.

6 Narysujcie (Draw, Podr´cznik, s. 18)
• Wska˝ postacie po lewej stronie i zach´ç dzieci do

podania ich nazw lub wymieƒ je sam, np.: Here’s …
(Ladybird) /Here’s … (Butterfly).

• Powiedz: Find the bugs’ favourite colours i powiedê
palcem od biedronki wzd∏u˝ linii do koloru zielonego.

• Dzieci rysujà linie od postaci do kolorów.
• Sprawdê odpowiedzi, np.: What’s Ladybird’s favourite

colour? (Green).
Odpowiedzi: Ladybird (green) /Snail (purple) /Colin
the caterpillar (orange) /Bee (blue) /Butterfly (yellow)

Zakoƒczenie lekcji

Piosenka na po˝egnanie
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 41.

Dodatkowe çwiczenie
Zabawa muzyczna: Odtwórz dowolnà muzyk´ i zach´ç
dzieci do taƒca. W∏àcz pauz´ i powiedz nazw´ koloru,
np.: Blue! Dzieci siadajà na pod∏odze, jeÊli majà na sobie
coÊ w tym kolorze, gdy zaÊ nie majà, stojà z za∏o˝onymi
r´kami. Siedzàce dzieci wskazujà i wymieniajà inne
kolory ubraƒ, jakie majà na sobie, po czym zabawa
zaczyna si´ od nowa.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenie 3. w Zeszycie çwiczeƒ.
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2 The magic elf
Lekcja 6

Cele
• Nazywanie kolorów zabawek
• Mieszanie kolorów i rozpoznawanie nowych

kolorów

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
red, yellow, orange, green, blue, purple, brown
robot, scooter, car, ball, robot, bike

G∏ówne zadania
• Odegranie Colour rap
• Gra pami´ciowa w grupach
• Odgadywanie kolorów
• Mieszanie kolorów i kolorowanie

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Gàsienica Colin, robot, skuter, samochód, rower,
pi∏ka)

• CD 1
• Podr´cznik, s. 19
• Papier oraz czerwone, ˝ó∏te i niebieskie kredki

lub farby
• Karty obrazkowe przedstawiajàce pogod´

(s∏oƒce, chmury, wiatr, deszcz, Ênieg)

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i Êpiewanie piosenki
na powitanie Hello song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Słuchaj i wykonuj polecenia
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Jaka jest dzisiaj pogoda?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz: ss. 174–175).

Prowadzenie lekcji

1 Odegrajcie Colour rap
• ZaproÊ siedmioro dzieci na Êrodek klasy i rozdaj im

karty do demonstrowania s∏ownictwa z kolorami.
Powiedz, np.: Red for you. Here you are! i zach´ç dzieci
do odpowiadania: Thank you.

• PoproÊ dzieci, aby ustawi∏y si´ zgodnie z kolejnoÊcià
kolorów w Colour rap. Zach´ç reszt´ klasy do pomocy,
jeÊli b´dzie potrzebna.

• Odtwórz Êcie˝k´ 24. na CD1. Dzieci na Êrodku klasy
kolejno podnoszà odpowiednie karty obrazkowe,
a pozostali uczniowie wskazujà kolory i recytujà
wyliczank´.

Wyliczanka Colour rap

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?

2 Zagrajcie w gr´ pami´ciowà w grupach
• Powiedz: Can you remember the toys? Zademonstruj

zadanie, podpowiadajàc kolor, np.: It’s (red) and (blue),
a gdy dzieci wymienià zabawk´, np.: robot, poka˝
odpowiednià kart´ z kolorem, aby potwierdziç ich
odpowiedê.

• Powtórz t´ procedur´ dla wszystkich zabawek.
• Podziel klas´ na dwie grupy. Pytaj kolejno grupy, np.:

What colour’s the bike? Grupa otrzymuje punkt za ka˝dà
poprawnà odpowiedê. Zapisuj punktacj´ na tablicy.
Wygrywa grupa z najwi´kszà liczbà punktów.

3 Zgadujcie nazwy kolorów
• Upewnij si´, ˝e dzieci majà czerwone, ˝ó∏te i niebieskie

kredki (lub farby) oraz kartki papieru.
• PodnieÊ kolejno karty do demonstrowania s∏ownictwa

w kolorze czerwonym, ˝ó∏tym i niebieskim; dzieci
wymieniajà nazwy kolorów.

• Powiedz: Red, yellow and blue are very important
colours. We can mix red, yellow and blue to make new
colours. U˝yj gestów, aby wyjaÊniç s∏owo mix.

• Poka˝ karty obrazkowe w kolorze czerwonym i ˝ó∏tym.
Zapytaj: What’s the colour when we mix red and yellow?
JeÊli to konieczne, wyjaÊnij po polsku pytanie.
Wys∏uchaj odpowiedzi dzieci.

• Powiedz: Now mix red and yellow to find out if you are
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right i zademonstruj polecenie. Dzieci mieszajà farby
lub malujà fragment kartki papieru odpowiednimi
kredkami i podajà odpowiedê (orange).

• Powtórz to samo z kartami niebieskà i ˝ó∏tà (aby
otrzymaç kolor zielony), czerwonà i niebieskà (fiole-
towy) oraz czerwonà, ˝ó∏tà i niebieskà (bràzowy).

4 Pokolorujcie (Colour, Podr´cznik, s. 19)
• Powiedz: Open your books. Find page 19 i zapisz t´ licz-

b´ na tablicy.
• Powiedz: Look i wska˝ na stworzonka na obrazku.

Wska˝ na Gàsienic´ Colina i zapytaj: Is this Bee? (No)
Who is it? (Colin). Wka˝ na farb´ w puszce, którà trzy-
ma Gàsienica Colin i zapytaj: What colour is this?
(Yellow). Powtórz procedur´ z Mrówkà Annie i Âlima-
kiem.

• Wskazuj kolejno na czerwony i niebieski strumieƒ
farby, zach´cajàc dzieci do melodycznego powtarzania
kolorów, red … blue … red … blue. Przesuƒ palcami
z dwóch przeciwnych kierunków wzdłu˝ czerwonego
i niebieskiego strumienia, taka by spotkały si´ po
Êrodku. Zapytaj: Red and blue make…?

• Daj dzieciom czas na odgadni´cie koloru i powiedz:
Red and blue make purple. JeÊli to konieczne, wyjaÊnij
znaczenie zdania po polsku.

• Powtórz czynnoÊci z pozostałymi czterema kolorami
(Yellow and blue make green, yellow and red make
orange).

• Powiedz: Let’s try it. PodnieÊ trzy kredki: niebieskà,
czerwonà i ˝ółtà. Poka˝ dzieciom, jak pokolorowaç
plamki, gdzie dwa kolory si´ spotykajà.

• Dzieci kolorujà puste plamki, mieszajàc farby lub
u˝ywajàc dwóch kredek.

• Wska˝ na plamki, które dzieci pokolorowały na poma-
raƒczowo i powiedz: Red and yellow make … (orange).
Powtórz t´ procedur´ dla pozostałych plamek.

5 Popatrzcie i pokolorujcie (Look and colour,
Podr´cznik, s. 19)

• Powiedz: Look at the colour sums. Let’s do number one.
Red and … (yellow) make… (orange).

• Zach´ç dzieci do podania odpowiedzi do przyk∏adów
2–4 w ten sam sposób. (2=green, 3=purple, 4=brown)

• Powiedz: Now do the colour sums i zademonstruj
polecenie.

• Dzieci wykonujà polecenie, mieszajàc farby lub
u˝ywajàc kredek.

• Sprawdê odpowiedzi, pytajàc, np.: What’s number one?
(Orange) itd.

Dodatkowy pomys∏
Mo˝esz równie˝ opowiedzieç po polsku, ˝e czerwony,
˝ó∏ty i niebieski to kolory podstawowe, które zmieszane,
dajà kolory pochodne: pomaraƒczowy, zielony, fiole-
towy i bràzowy.

Zakoƒczenie lekcji

Piosenka na po˝egnanie
• Opis procedury wykonania tego çwiczenia znajduje

si´ na s. 41.

Dodatkowe çwiczenie
Plastyka: Dzieci wykonujà du˝y plakat z ko∏em
kolorów (np.: malujàc poszczególne fragmenty w gru-
pach), który zostanie wywieszony na tablicy w klasie,
lub eksperymentujà z mieszaniem farb, równie˝ bia∏ej
i czarnej, aby uzyskaç inne kolory i ró˝ne odcienie
kolorów. W tym przypadku dzieci z pewnoÊcià ch´tnie
nauczà si´ nazw nowych kolorów, np.: pink i grey.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenie 4. i 6. w Zeszycie çwiczeƒ.
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2 The magic elf
Lekcja 7

Cele
• Przypomnienie historyjki
• Wykonanie figurek postaci z historyjki na o∏ówki
• Opowiadanie historyjki z wykorzystaniem figurek

postaci i kart obrazkowych do historyjki

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
bike, robot, car, ball
Jump. Turn around. Close your eyes. One, two,
three. Surprise!
Can I have a …, please? Here you are.

G∏ówne zadania
• Przypomnienie opowiadania
• Wykonanie figurek postaci na o∏ówki
• S∏uchanie i opowiadanie historyjki
• Âpiewanie piosenki Can I have a robot, please?
• Zabawa Magic elf

Materia∏y
• Karta do demonstrowania s∏ownictwa

(Gàsienica Colin)
• CD 1
• Podr´cznik, s. 73 (figurki do wycinania)
• Przygotowane wczeÊniej figurki na o∏ówki
• Karty obrazkowe do historyjki 2.
• Karty obrazkowe do wycinania z zabawkami

(robot, piłka, samochód, rower)
• No˝yczki, plastelina do przyklejania („blu-tac”)

lub taÊma klejàca, s∏omki (opcjonalnie)
• Karty obrazkowe przedstawiajàce pogod´

(s∏oƒce, chmury, wiatr, deszcz, Ênieg)

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i Êpiewanie piosenki
na powitanie Hello song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Słuchaj i wykonuj polecenia
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Jaka jest dzisiaj pogoda?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz: ss. 174–175).

Prowadzenie lekcji

1 Przypomnijcie sobie historyjk´
• Zapytaj: Can you remember the story about Danny and

the magic elf? ZaproÊ oÊmioro dzieci na Êrodek klasy
i rozdaj im karty obrazkowe do historyjki w przypadko-
wej kolejnoÊci. PoproÊ, aby ustawi∏y si´ w odpowiedniej

kolejnoÊci i zach´ç pozosta∏ych uczniów do pomocy.
• PoproÊ dzieci na Êrodku klasy, aby kolejno pokazywa∏y

swoje karty obrazkowe, reszt´ klasy zaÊ zach´ç, by
krótko przypomnia∏a historyjk ,́ np.: (karta obrazkowa 1
do historyjki 2.) Here’s … (Danny) and his old … (robot).
Is Danny happy? … (No) He’s … (sad). (karta
obrazkowa 2 do historyjki 2.) Who appears? (a magic
elf) Danny asks for a new … (robot).(karta obrazkowa 3
do historyjki 2.) The elf says … (Jump. Turn around.
itd.) (karta obrazkowa 4 do historyjki 2.) Is it a robot?
(No. A ball) itd.

2 Wykonajcie figurki na o∏ówki (Make the pencil
puppets, Podr´cznik, s. 73)

• Powiedz: Find this page i zapisz liczb´ 73 na tablicy.
• Poka˝ dzieciom uprzednio przygotowane przez siebie

figurki. Powiedz: Let’s make Danny and the elf. Cut out
the puppets and stick them on pencils (or straws) like
this i zademonstruj polecenie.

• Wyci´te figurki mo˝na usztywniç, podklejajàc pod nie
kartk´ papieru.

• Gdy dzieci wycinajà figurki, rozdaj im kawa∏ki spec-
jalnej plasteliny do przyklejania („blu-tac”) lub taÊmy
klejàcej, aby mog∏y przyczepiç figurki do o∏ówków.
(JeÊli dzieci majà przyczepiç figurki do s∏omek, rozdaj
im po dwie.)

• Gdy dzieci skoƒczà, powiedz, np.: Show me the elf! /
Show me Danny! Dzieci pokazujà swoje figurki.

3 S∏uchajcie i opowiedzcie historyjk´
• Rozdaj ka˝demu z dzieci zestaw kart obrazkowych

z zabawkami (robot, pi∏ka, samochód i rower). PoproÊ,
aby po∏o˝y∏y je na ∏awkach obrazkami do góry.
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• Powiedz: Listen and tell the story. Hold up the puppets
and toy cards i zademonstruj polecenie.

• Odtwórz Êcie˝k´ 20. na CD 1. Dzieci przy u˝yciu figurek
i kart obrazkowych z zabawkami przy∏àczajà si´ do
opowiadania, w miar´ swoich mo˝liwoÊci.

Historyjka 2: The magic elf
(tekst nagrania znajduje si´ na s. 43)

4 ZaÊpiewajcie piosenk´ do historyjki Can
I have a robot, please?

• Powiedz: Let’s sing ‘Can I have a robot, please?’ Sing to
the elf and hold up the toys i zademonstruj polecenie.

• Odtwórz Êcie˝k´ 21. na CD 1. Dzieci Êpiewajà piosenk´
i podnoszà figurk´ elfa oraz kart´ obrazkowà z
odpowiednià zabawkà przy ka˝dej linijce.

Piosenka 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 doll, please? …

Dodatkowy pomys∏
Mo˝na tak˝e odtworzyç wersj´ karaoke piosenki
(Êcie˝ka 22. na CD 1), a dzieci mogà Êpiewaç odpo-
wiednie linijki dla pozosta∏ych trzech zabawek.

5 Zagrajcie w gr´ Magic elf
• Przyczep karty do demonstrowania s∏ownictwa (lub

karty obrazkowe z zabawkami) w przypadkowej kolej-
noÊci, ilustracjami w kierunku tablicy.

• PodnieÊ figurk´ elfa i zaproÊ jedno z dzieci, aby zapyta-
∏o ci ,́ np.: Can I have a scooter, please? Powiedz: Tripilee!
Zamachaj figurkà w powietrzu i odwróç dowolnà kart´.
JeÊli b´dzie to obrazek zabawki, o którà prosi∏o dziecko,
powiedz: Here you are! Wr´cz dziecku obrazek i zach´ç,
aby odpowiedzia∏o: Thank you. JeÊli nie b´dzie to w∏aÊ-
ciwy obrazek, zrób smutnà min´ na znak, ˝e czary elfa
nie zadzia∏a∏y, i powiedz, np.: No.

• Powtórz zabaw´ z udzia∏em innych dzieci.
• ZaproÊ kolejne dzieci, aby odgrywa∏y rol´ elfa na Êrod-

ku klasy.

Dodatkowy pomys∏
Dzieci mogà równie˝ bawiç si´ w parach, z kartami na
∏awkach, i odgrywaç kolejno rol´ elfa.

Zakoƒczenie lekcji

Piosenka na po˝egnanie
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 51.

Dodatkowe çwiczenie
Odgrywanie historyjki: Dzieci odgrywajà historyjk´
w parach, jedno z figurkà Danny’ego, drugie elfa.
Nast´pnie zamieniajà si´ rolami.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenie 5. w Zeszycie çwiczeƒ.
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2 The magic elf
Lekcja 8

Cele
• Powtórzenie materia∏u i ocena post´pów w nauce
• Pomoc dzieciom w ocenie post´pów i Êwiadomym

uczeniu si´

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
doll, scooter, car, ball, bike, robot
green, orange, purple, brown, blue, red, yellow

G∏ówne zadania
• Zabawa w Bugs team game
• S∏uchanie i naklejanie rysunkowych naklejek
• S∏uchanie i kolorowanie
• Przyklejanie naklejki z Gàsienicà Colinem

w nagrod´
• Umieszczanie naklejek ze zdj´ciami w S∏owniczku

obrazkowym. Sprawdzanie w∏asnej wiedzy

Materia∏y
• Karta obrazkowa do demonstrowania s∏ownictwa

(Gàsienica Colin)
• Karty wyrazowe (opcjonalnie)
• CD 1
• Naklejki do rozdzia∏u 2.
• Podr´cznik, ss. 18, 64
• O∏ówki i kredki
• Karty obrazkowe przedstawiajàce pogod´

(s∏oƒce, chmury, wiatr, deszcz, Ênieg)
• DVD Bugs World 1 oraz Zeszyt çwiczeƒ do DVD

(opcjonalnie)

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i Êpiewanie piosenki
na powitanie Hello song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Słuchaj i wykonuj polecenia
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.

Jaka jest dzisiaj pogoda?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 40.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz: ss. 174–175).

Prowadzenie lekcji

1 Zagrajcie w Bugs team game
• Podziel klas´ na dwie lub trzy dru˝yny. Ka˝da z grup

wybiera dla siebie nazw´ stworzonka, np.: caterpillars,
bees.

• Narysuj stworzonka wybrane przez grupy na tablicy.
Pod ka˝dym stworzonkiem narysuj g∏owy gàsienicy, tj.
okràg∏e uÊmiechni´te twarze z czu∏kami – zdobyte przez

grupy punkty b´dà stanowiç cz∏ony gàsienicy.
• Przygotuj wszystkie karty do demonstrowania s∏ow-

nictwa u˝yte w tym rozdziale. U∏ó˝ je w plik w przy-
padkowej kolejnoÊci.

• Pokazuj dru˝ynom kolejno karty obrazkowe. JeÊli dzieci
potrafià powiedzieç s∏owo, podnoszà r´ce. Za ka˝dym
razem wybieraj do odpowiedzi ró˝ne dzieci z dru˝yny.
JeÊli dziecko odpowie poprawnie, dru˝yna zdobywa
punkt w postaci dorysowanego cz∏onu gàsienicy (kó∏ka).
JeÊli jednak nie pami´ta s∏owa, dru˝yna traci kolejk´
i pytanie przechodzi do nast´pnej grupy. WyjaÊnij, ˝e
dru˝yna traci punkt (Êcierasz z tablicy jeden cz∏on
tu∏owia gàsienicy), jeÊli odpowie niezapytane przez
ciebie dziecko. Wygrywa grupa z najwi´kszà liczbà
punktów.

Praca z kartami wyrazowymi (opcjonalnie)
Powtórz gr´ Bugs team game, wykorzystujàc karty
wyrazowe zamiast kart obrazkowych.

2 Pos∏uchajcie i przyklejcie naklejki (Listen
and put on the stickers, Podr´cznik, s. 20)

• Poka˝ dzieciom naklejki i powiedz: Find the stickers
for Unit 2.

• Wskazuj kolejne naklejki i poproÊ dzieci, aby mówi∏y,
co na nich widzà.

• PodnieÊ ksià˝k´ i powiedz: Now find this page. Daj
dzieciom czas na znalezienie odpowiedniej strony.

• Powiedz: Listen and put the stickers on Colin!
Zademonstruj polecenie.

• Odtwórz Êcie˝k´ 26. na CD 1. W∏àczaj pauz´ pomi´dzy
poszczególnymi zdaniami, aby daç dzieciom czas na
przyklejenie naklejek.
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Number one: Can I have a scooter, please? /
Here you are! / Thank you.

Number two: Can I have a doll, please? /
Here you are! / Thank you.

Number three: Can I have a robot, please? /
Here you are! / Thank you.

Number four: Can I have a ball, please? /
Here you are! / Thank you.

Number five: Can I have a bike, please? /
Here you are! / Thank you.

Number six: Can I have a car, please? /
Here you are! / Thank you.

• Sprawdê odpowiedzi, mówiàc np.: Number one,
a dzieci wymieniajà nazw´ zabawki.

3 Pos∏uchajcie i pokolorujcie (Listen and
colour, Podr´cznik, s. 20)

• Powiedz: Look at Annie, Snail, Ladybird, Bee and
Butterfly. Listen and colour the balls.

• Zademonstruj polecenie, mówiàc: Annie’s ball is red
i proszàc dzieci, by spojrza∏y na przyk∏ad.

• Odtwórz Êcie˝k´ 27. na CD 1. W∏àczaj pauz´ pomi´dzy
zdaniami, aby daç dzieciom czas na pokolorowanie
pi∏ek.

Annie’s ball is red!
Snail’s ball is blue!
Ladybird’s ball is green and orange!
Bee’s ball is yellow and purple!
Butterfly’s ball is brown!

• Sprawdê odpowiedzi, mówiàc, np.: Annie’s ball is …,
a dzieci wymieniajà kolory.

4 Przyklejcie naklejk´ z Gàsienicà Colinem
• Powiedz: Find the stickers i poka˝ dzieciom stron´ z

naklejkami w podr´czniku.
• Powiedz: You’ve finished Unit 2. Well done! Zadawaj

pytania (mo˝esz to zrobiç po polsku, ˝eby dzieci
dobrze zrozumia∏y zadanie), np.: What have you learnt
in English?/ Are you happy with your work? Reaguj na
odpowiedzi dzieci, mówiàc np.: Colin is very happy with
your work! Put a sticker of Colin here! i wska˝ miejsce
na odpowiedniej stronie w podr´czniku.

• Dzieci przyklejajà naklejk´ z Gàsienicà Colinem w pod-
r´czniku, oznaczajàcà udane zakoƒczenie rozdzia∏u.

5 Uzupełnijcie Słowniczek obrazkowy (Go to
the Picture Dictionary, Podr´cznik, s. 64)

• Powiedz: Find this page. Napisz numer strony na tabli-
cy i poka˝ dzieciom podr´cznik otwarty na stronie 64.

• Powiedz: Put the stickers on the page i zademonstruj
polecenie.

• Czytaj słowa z drugiego rozdziału w Słowniczku,
zatrzymujàc si´ po ka˝dym, tak aby daç dzieciom
wystarczajàco du˝o czasu na przyklejenie właÊciwej
naklejki. Nast´pnie poproÊ dzieci, aby wskazywały na
kolejne naklejki i mówiły słowa.

• Zakryj palcem jednà z naklejek i poka˝ stron´ podr´cz-
nika klasie. Zapytaj: What’s my word? Can you guess?
Dzieci zgadujà, którà naklejk´ zakryłeÊ, nie patrzàc
do swoich ksià˝ek. Kiedy zgadnà, odsłoƒ naklejk´ i po-
wiedz: Look at the word. Well done! Powtórz çwiczenie
jeszcze raz lub dwa.

• Podziel dzieci w pary i powiedz: Cover the word. Dzieci
na zmian´ zakrywajà naklejki i zgadujà, którà naklej-
k´ zakryła kolega /zakryła kole˝anka.

Praca ze Słowniczkiem obrazkowym
Słowniczek obrazkowy stanowi trwały zapis słownic-
twa, które dzieci poznały w podr´czniku. Powy˝sze
çwiczenie z zakrywaniem słów mo˝e słu˝yç powtórze-
niu materiału w dowolnym momencie kursu i mo˝e
byç wykonywane w parach lub indywidualnie. Tak˝e
uczniowie pracujàcy szybciej na lekcji, czekajàc na
koniec zadania mogà zaglàdaç do Słowniczka obrazko-
wego i samodzielnie sprawdzaç, które słowa pami´tajà
lub testowaç swojà wiedz´ wzajemnie w parach.

Zakoƒczenie lekcji

Piosenka na po˝egnanie
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 41.

Dodatkowe çwiczenie
Picture Dictionary Quiz: Podziel klas´ na dwie dru-
˝yny. Zadawaj dzieciom pytania na podstawie przykle-
jonych do tej pory naklejek ze zdj´ciami w Słowniczku
obrazkowym (Picture Dictionary). W pierwszej rundzie
zapytaj, np.: Where’s the scooter? Dzieci znajdujà
naklejki i mówià: Here! W drugiej rundzie wskazuj
naklejki, pytajàc, np.: What’s this?, a dzieci wymieniajà
s∏owa. Zapisuj punktacj´ na tablicy. Wygrywa dru˝yna
z najwi´kszà liczbà punktów.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenie 7. i 8. w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
z wykorzystaniem DVD (opcjonalnie)

Dzieci oglàdajà Fun with Colin oraz Can you say the
colours? (rozdzia∏ 2.) na DVD Bugs World 1 (patrz te˝
Zeszyt çwiczeƒ do DVD).

CD1

27

CD1

26

56

BugsWorld1TB:BugsWorld1TB  12-05-09  17:34  Strona 56



57

Tripilee
Colin: Jump. Turn around. Close your eyes. One, two,

three. Surprise, surprise! Tripilee! Here you are.
It’s a …

Emma: Ball!
Colin: Jump. Turn around. Point to the window. One,

two, three.: Surprise, surprise! Tripilee! Here you are.
It’s a …

Sam: Bike!
Colin: Jump. Turn around. Sit on the floor. One, two,

three. Surprise, surprise! Tripilee! Here you are.
It’s a …

Charlotte: Car!
Colin: Jump. Turn around. Walk. One, two, three.

Surprise, surprise! Tripilee! Here you are. It’s a …
Katie: Doll!
Colin: Jump. Turn around. Run. One, two, three.

Surprise, surprise! Tripilee! Here you are. It’s a …
Tom: Scooter!
Colin: Jump. Turn around. Point to the floor. One, two,

three. Surprise, surprise! Tripilee! Here you are.
It’s a …

Charlotte: Robot!

The toy shop
Sprzedawca: Hello.
Tata, Tom i Melissa: Hello!
Tom: Look … a car … a ball … and a scooter!
Melissa: And a robot … and a doll … and a bike!
Tom: I want a scooter for my birthday.
Melissa: And I want a bike for my birthday!
Tata: You can choose one each.
Tom: Can I have the scooter, please?
Tata: Yes, Tom.
Sprzedawca: Here you are.
Tom: Thanks, Dad!
Melissa: Can I have the bike, please?
Tata: Yes, Melissa.
Melissa: Thank you!

Fun with Colin
Colin: Can you say my favourite words? Ball. Robot.

Scooter. Doll. Bike. Car.

Can you say the colours?
Colin: Can you say the colours? Green. Yellow. Red.

Brown. Purple. Blue. Orange.

Rozdzia∏ 2 Scenariusz nagraƒ DVD
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Główne słownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
Słownictwo:

• caterpillar, snail, ladybird, bee, ant, butterfly

• ball, bike, car, robot, doll, scooter

• cake, present, card, game

Struktury:
• Here!
• Happy birthday!

Słownictwo i struktury powtarzane
• caterpillar, snail, ladybird, bee, ant, butterfly

• ball, bike, car, robot, doll, scooter

• green, purple, orange, blue

• Surprise!

• Where’s … ?

• girl

• I don’t know

• Here you are. Thank you.

J´zyk bierny
• birthday

• happy, sad

• candles

• the UK

• What is it?

• Colin looks for …

• Look!

• Can I open it?

• … opens the present

• Oh, dear.

• What can Colin see?

• Can you see … ?

Cele nauczania
• Rozpoznawanie Gàsienicy Colina i jego przyjaciół

• Rozpoznawanie zabawek

• Rozpoznawanie kolorów

• Liczenie do pi´ciu (i rozpocz´cie nauki liczenia

powy˝ej pi´ciu)

• Poznanie zwyczajów zwiàzanych z obchodzeniem

urodzin

• Słuchanie i rozumienie historyjki

• Kojarzenie obrazków z ich znaczeniem

• Wykonywanie poleceƒ

• Powtórzenie poznanego materiału

Zagadnienia społeczno-kulturowe
• PrzyjemnoÊç płynàca z historyjki w j´zyku angielskim

na temat urodzin

• Zainteresowanie poznaniem zwyczajów zwiàzanych

z urodzinami w innych krajach

• Wiara we własne mo˝liwoÊci u˝ycia j´zyka

w kontekÊcie

• Rozwój ÊwiadomoÊci na temat otaczajàcego Êwiata

i ró˝nic kulturowych

• Ch´ç powtarzania materiału i Êwiadomego uczenia si´

• Pozytywne nastawienie do własnych mo˝liwoÊci

uczestniczenia w zaj´ciach w klasie

• RadoÊç płynàca z wykonywania zadaƒ w podr´czniku

• Szacunek do kolegów i kole˝anek w klasie

• Ch´ç uczestnictwa w grupie

• Ch´ç słuchania i współpracy z innymi osobami

• ÂwiadomoÊç znaczenia przyjaêni

W zale˝noÊci od tempa pracy dzieci i wykorzystanych
materia∏ów lekcj´ powtórzeniowà mo˝na rozplanowaç
na 1–3 godziny lekcyjne.

Annie’s Surprise
Birthdays
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Cele
• Rozwój umiej´tnoÊci s∏uchania ze zrozumieniem

historyjki w j´zyku angielskim
• Powtórzenie materia∏u z rozdzia∏ów 1. i 2.
• Poznanie ˝ycia dzieci w innych krajach

i porównanie go z w∏asnym ˝yciem

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
caterpillar, ant, snail, bee, ladybird, butterfly
doll, ball, car, robot, scooter, bike
cake, present, card, game

G∏ówne zadania
• S∏uchanie i Êledzenie historyjki
• Sprawdzenie zrozumienia historyjki
• Znajdowanie i ∏àczenie stworzonek z prezentami
• Poznanie zwyczajów zwiàzanych z obchodzeniem

urodzin w Wielkiej Brytanii
• Rysowanie tortu urodzinowego
• Wykonywanie kartki urodzinowej

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(do rozdzia∏ów 1. i 2.)
• CD 1
• Podr´cznik, ss. 21 i 22
• Karty obrazkowe do historyjki powtórzeniowej 1.
• Materia∏y do powielania, ss. 63–64
• Przygotowana wczeÊniej kartka urodzinowa

• O∏ówki i kredki
• Karty obrazkowe przedstawiajàce pogod´

(s∏oƒce, chmury, wiatr, deszcz, Ênieg)

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i Êpiewanie piosenki
na powitanie Hello song
• Przywitaj si´ z dzieçmi sam oraz wykorzystujàc kart´

obrazkowà do demonstrowania słownictwa z Gàsienicà
Colinem. Odtwórz piosenk´ na powitanie Hello song
(CD 1, Êcie˝ka 2.) i/lub innà piosenk´, którà dzieci
znajà i lubià. Dzieci przyłàczajà si´ do Êpiewania
i wykonujà odpowiednie czynnoÊci.

Słuchaj i wykonuj polecenia
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 20. i s. 40.

Jaka jest dzisiaj pogoda?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 20. i s. 40.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz: ss. 174–175).

Lekcja powtórzeniowa (Rozdzia∏y 1. i 2.): Annie’s Surprise
My world, your world: Birthdays
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Prowadzenie lekcji

1 Przywitajcie si´ z Gàsienicà Colinem
i posłuchajcie piosenki BugsWorld

• Powiedz: Let’s listen to the ‘Bugs world’ song. Odtwórz
Êcie˝k´ 28. na CD 1. Dzieci przyłàczajà si´ do Êpiewa-
nia i wykonujà odpowiednie czynnoÊci.

Piosenka Bugs World

Welcome to Bugs World! (rozłó˝ r´ce w geÊcie powitania)
Welcome to Bugs World! (rozłó˝ r´ce w geÊcie powitania)
Here come the bugs (unieÊ i zegnij palec wskazujàcy,
tak aby przypominał gàsienic´)
Let’s begin! (skiƒ r´kà na dzieci)

2 Gra w wywoływanie kart
• Połó˝ na biurku karty obrazkowe do demonstrowania

słownictwa z rozdziałów 1. i 2. PodnoÊ kolejno karty
obrazkowe i pytaj: What’s this?, proszàc dzieci, aby
powiedziały, co widzà na kartach. Wykonaj t´ procedu-
r´ dla wszystkich dwunastu kart.

• Rozdaj wszystkie dwanaÊcie kart dzieciom w klasie
i poproÊ, aby popatrzyły na obrazki.

• Powiedz dwa słowa z kluczowego słownictwa z roz-
działów 1. i 2., np. snail i bike. Dzieci, które trzymajà
karty obrazkowe odpowiadajàce wyrazom, podnoszà
je i pokazujà klasie.

• Powtórz gr´ kilka razy, mówiàc po dwa słowa w
ró˝nych kombinacjach i w coraz szybszym tempie.

• Zbierz karty obrazkowe i rozdaj innym dwunastu
uczniom. Powtórz procedur´ wykonania zadania.

• Kiedy dzieci dobrze opanujà zasady gry, poproÊ ochot-
nika o podawanie ró˝nych kombinacji słów z rozdzia-
łów 1. i 2. w podr´czniku.

3 Posłuchajcie historyjki (Podr´cznik, s. 21)
• Powiedz: It’s time for a story! Rozłó˝ dłonie, tak jakbyÊ

otwierał ksià˝k´, aby przekazaç znaczenie słowa story.
• PodnieÊ kart´ obrazkowà z Gàsienicà Colinem i po-

wiedz: The story is about Colin the caterpillar and
a surprise! (u˝yj gestów i mimiki do wyjaÊnienia zna-
czenia). Zapytaj: Who else is in the story? (Ladybird,
Snail, Bee, Butterfly and Annie the ant). Umocowuj
odpowiednie karty obrazkowe ze stworzonkami na
tablicy, w miar´ jak dzieci podajà ich nazwy.

• Powiedz: Open your books. Find this page. Napisz numer
strony na tablicy i poka˝ dzieciom podr´cznik otwarty
na s. 21.

• Wska˝ na ilustracje na karcie obrazkowej 1 do historyj-
ki powtórzeniowej 1. (story card 1) i zapytaj: Who’s this?
Zadawaj dzieciom pomocnicze pytania: Is it Butterfly?
(No), Is it Colin the caterpillar? (Yes), Is Colin happy?
(Yes), Why is he happy? (wzrusz r´kami i ramionami
w geÊcie zapytania). Posłuchaj odpowiedzi dzieci
w j´zyku polskim. Wska˝ na prezenty i udaj, ˝e zdmu-
chujesz Êwieczki z tortu, aby pomóc dzieciom odgad-
nàç i powiedzieç, ˝e Colin ma urodziny.

• Powiedz: In the story it’s Colin’s birthday! What happens
on your birthday? (presents, cake, a party). Posłuchaj
odpowiedzi dzieci po angielsku lub po polsku i prze-

tłumacz je na j´zyk angielski. Zareaguj na ich pomy-
sły, mówiàc, np.: Good idea! Yes, maybe.

• Powiedz rytmicznie: Are you ready? / One, two, three. /
Here’s a story. /Listen to me! Poczekaj, a˝ dzieci si´
uspokojà i zacznij opowiadaç.

• Opowiedz historyjk´ za pomocà kart obrazkowych lub
odtwórz jà z CD (Êcie˝ka 29.).

Rozdzia∏ powtórzeniowy 1.
Historyjka: Annie’s Surprise

KARTA OBRAZKOWA 1 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 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 …

KARTA OBRAZKOWA 2 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 2)

Narrator: Here’s Snail. Here’s Ladybird.
Âlimak i Biedronka: Hello, Colin! Happy Birthday!
Narrator: Here’s Bee. Here’s Butterfly.
Pszczoła i Motyl: Hello, Colin! Happy Birthday!

KARTA OBRAZKOWA 3 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 3)

Âlimak i Biedronka: Here you are, Colin.
Colin: Wow! A robot! Thank you, Snail! Oh, and a ball!

Thank you, Ladybird!

KARTA OBRAZKOWA 4 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 4)

Narrator: Butterfly and Bee give Colin a present.
Pszczoła i Motyl: Here you are, Colin. Happy Birthday!
Colin: Oh, thank you! What is it?
Wow! It’s a scooter. Thank you!

KARTA OBRAZKOWA 5 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 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.

KARTA OBRAZKOWA 6 DO HISTORYJKI 2. (STORY CARD 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!

4 Sprawdêcie, czy zrozumieliÊcie historyjk´
• Poka˝ dzieciom jeszcze raz karty obrazkowe do histo-

ryjki. Zadawaj pytania, aby sprawdziç zrozumienie
treÊci, u˝ywajàc mimiki, gestów oraz kart obrazko-
wych do wyjaÊnienia znaczeƒ, np.:
(karta obrazkowa 1.) Is Colin sad? (No) Is Colin happy?
(Yes) Is it Colin’s birthday? (Yes)
(karta obrazkowa 2.) What do Bee, Butterfly, Snail and
Ladybird say to Colin? (Happy Birthday!)
(karta obrazkowa 3.) What present does Snail give to
Colin? (a robot) What present does Ladybird give to
Colin? (a ball)
(karta obrazkowa 4.) What do Butterfly and Bee give
Colin? (a scooter)
(karta obrazkowa 5.) What can Ladybird see? (a purple
present)

CD1

29
CD1

28
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(karta obrazkowa 6) Who is in the purple present?
(Annie) What does Annie give to Colin? (A bike and
a cake).

Dodatkowy pomysł
Mo˝esz poprosiç dzieci o ponowne wysłuchanie histo-
ryjki i Êledzenie jej w podr´cznikach (s. 21). PodnieÊ
r´k´ z wyciàgni´tym palcem wskazujàcym, a nast´pnie
zegnij go w taki sposób, ˝eby przypominał gàsienic´.
PoproÊ dzieci, aby zrobiły to samo. Odtwórz Êcie˝k´ 29.
na CD 1. Dzieci słuchajà historyjki i podà˝ajà za
obrazkami w podr´czniku palcem naÊladujàcym ruch
gàsienicy. Na koniec zapytaj: Do you like the story?
Wysłuchaj odpowiedzi dzieci.

5 Znajdêcie zabawki (Podr´cznik, s. 21)
• PodnieÊ podr´cznik i wskazuj na wszystkie obrazki,

a nast´pnie poproÊ, aby dzieci uwa˝nie przyjrzały si´
całej historyjce w swoich podr´cznikach.

• Zapytaj: Can you see the ball? (obrazek 3.). PoproÊ dzie-
ci, aby wskazały na właÊciwy obrazek i powiedziały:
Here! i zadaj dalsze pytania: Can you see the bike?
(obrazek 6.) Can you see the robot? (obrazek 3.) Can
you see the scooter? (obrazek 4.).

Dodatkowy pomysł
PoproÊ dzieci, aby zaÊpiewały Gàsienicy Colinowi pio-
senk´ urodzinowà Happy Birthday. Naucz dzieci słów
piosenki, jeÊli jej nie znajà.

6 Nazwijcie, znajdêcie i połàczcie (Ksià˝ka
nauczyciela, s. 63)

• Rozdaj dzieciom kopie s. 63. PodnieÊ swojà kartk´
z çwiczeniem. Wskazuj na stworzonka i poproÊ dzieci,
aby je nazwały. Nast´pnie wskazuj na zabawki i poproÊ
dzieci, aby wymieniały ich nazwy.

• Powiedz: Do you remember the story? It was Colin’s
birthday! Which toy is from Annie the ant? JeÊli to ko-
nieczne, wyjaÊnij pytania w j´zyku polskim. Wska˝
na przykład i przesuwaj palec po linii prowadzàcej od
Mrówki Annie do roweru. Powiedz: Match the toys to
the bugs. Ostrze˝ dzieci, ˝e powinny połàczyç stwo-
rzonka tylko z tymi zabawkami, które pojawiajà si´
w historyjce. Dwie zabawki nie pasujà do ˝adnego
stworzonka.

• Odpowiedzi: 1. Bee and Butterfly – scooter, 2. Annie the
ant – bike, 3. Ladybird – ball, 4. Snail – robot.

My world, your world:
Birthdays

Sekcja My world, your world mo˝e byç traktowana jako
cz´Êç wi´kszego projektu dotyczàcego porównania kul-
tury i zwyczajów w ró˝nych krajach z ojczystà kulturà
i zwyczajami dzieci.

7 Posłuchajcie i wska˝cie (Listen and point,
Podr´cznik, s. 22)

• Powiedz: Let’s learn about birthdays in the UK. Poka˝
podr´cznik otwarty na s. 22. i powiedz: Find this page.

• Powiedz: Look at the photos. It’s a birthday! Are the

children in Poland? (No). WyjaÊnij po polsku, ˝e dzieci
na zdj´ciach mieszkajà w Wielkiej Brytanii i mówià
na codzieƒ po angielsku.

Dodatkowy pomysł
JeÊli posiadasz map´ Europy, poka˝ dzieciom na mapie,
gdzie znajduje si´ Wielka Brytania w odniesieniu do
Polski. Wska˝ na zdj´cie tortu i zapytaj: What’s this?
Wysłuchaj odpowiedzi dzieci po polsku i powiedz: It’s
a cake! Zapytaj: Is the girl 5 years old? How many
candles can you see? WyjaÊnij pytania po polsku i po-
proÊ dzieci, aby policzyły Êwieczki na torcie i odpowie-
działy na pytania (No, Six). Wska˝ na prezenty na zdj´-
ciu i zapytaj: How many presents can you see? (Three).
WyjaÊnij znaczenie słowa present gestem lub u˝ywajàc
j´zyka polskiego. Wska˝ na kartk´ urodzinowà i zapy-
taj: What’s this? Wysłuchaj odpowiedzi dzieci i powiedz:
It’s a card! Wska˝ na zdj´cie dzieci siedzàcych w kr´gu
i zapytaj: What are they doing? (playing a party game).
PoproÊ dzieci, aby powtórzyły nowe słowa: cake,
present, card and game.
Powiedz: Listen and point i wyjaÊnij, ˝e dzieci powinny
słuchaç i wskazywaç na właÊciwe zdj´cia, kiedy sà one
opisywane w nagraniu.

Narrator: Birthdays in the UK.
Number one: Children eat cake.
Number two: Children give presents and cards.
Number three: Children play games.

• Sprawdê zrozumienie tekstu, wskazujàc na kolejne
zdj´cia i proszàc dzieci o wymienienie słów z nimi
zwiàzanych.

• Powiedz: Now let’s listen again. Odtwórz Êcie˝k´ 31. na
CD 1. Zatrzymuj nagranie po ka˝dym zdaniu i pytaj:
Which number is it? Zach´ç dzieci do wskazywania na
właÊciwe zdj´cia, mówiàc Yes, well done. It’s number (3)!

Children give presents and cards.
Children play games.
Children eat cake.

• Zapytaj dzieci po polsku, czy w ich kraju przyj´cia uro-
dzinowe sà podobne i czy dostajà kartki urodzinowe.
Wysłuchaj ich odpowiedzi i reaguj na nie, mówiàc:
Yes. Really?

Ciekawostka
W Wielkiej Brytanii dawanie kartek urodzinowych
wraz z prezentem jest bardzo powszechne. W czasie
przyj´ç urodzinowych dzieci grajà w ró˝ne gry, np.
w Pass the parcel. Drobny prezent zostaje zapakowany
w wiele warstw gazety. Dzieci siedzà w kr´gu i przeka-
zujà sobie prezent, a w tle gra muzyka. Kiedy dorosły
zatrzymuje nagranie, dziecko, które w danym momen-
cie trzyma prezent, mo˝e zdjàç jednà warstw´ opako-
wania. W ka˝dej warstwie zazwyczaj jest cukierek,
albo inny drobiazg. Gra trwa, a˝ ktoÊ odwinie ostatnià
warstw´ i dostanie si´ do właÊciwego prezentu.

CD1

31

CD1

30
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8 Narysujcie (Draw, Podr´cznik, s. 22)
• Poka˝ dzieciom pustà ramk´ w podr´czniku i powiedz:

Draw a birthday cake. JeÊli to konieczne, wyjaÊnij po
polsku znaczenie polecenia. Dzieci rysujà tort urodzi-
nowy własnego projektu.

9 Wykonajcie kartk´ urodzinowà (Ksià˝ka
nauczyciela, s. 64)

• Poka˝ dzieciom kartk´ urodzinowà, którà wczeÊniej
wykonałeÊ. Powiedz: Let’s make a birthday card for
Colin!

• Daj ka˝demu dziecku kopi´ wzoru kartki urodzinowej
(Ksià˝ka nauczyciela, s. 64). Powiedz, demonstrujàc
kolejne czynnoÊci: Cut out the card like this. Fold the
card like this. Draw a picture.

• Dzieci wykonujà kartk´ i ozdabiajà jà rysunkami i ko-
lorami, a wewnàtrz kartki piszà własne imi .́ JeÊli wolà,
mogà przeznaczyç kartk´ dla kolegi /kole˝anki lub
członka rodziny, wówczas wpisujà imi´ tej osoby. Po
lekcji dzieci mogà zabraç kartk´ do domu, aby poka-
zaç jà rodzicom lub opiekunom.

Zakoƒczenie lekcji

Piosenka na po˝egnanie
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 22 i s. 41.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenia w lekcji Annie’s surprise
i My world, your world w Zeszycie çwiczeƒ.

62
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Review Units 1 and 2Review Units 1 and 2
Nazwij, znajdê i połàcz.
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My world, your world: BirthdaysMy world, your world: Birthdays
Wykonaj kartkę urodzinową.
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