
20

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

• pencil case, pencil, crayons, rubber, scissors, glue, pencil

sharpener

• Liczby 1–10

• spider

• worm

• insect

Struktury:

• I’ve got (a) ...

• Can I borrow your…, please?

• Yes, of course. / No, sorry.

• Here you are.

• Thank you.

• I can walk / jump / dance / run / stand on ... legs

S∏ownictwo powtarzane

• Hello.

• Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,

Saturday, Sunday

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

• How are you today? I’m fine.

• What’s your name? I’m ...

• Yes. / No.

J´zyk bierny

• new

• school

• Close /Open your eyes!

• Here’s my ...

• centipede

• wings

Wymowa

Annie's rap: dêwi´k /p/ Purple pencils in my pencil case

Powtarzajàce si´ sytuacje lekcyjne

• Reagowanie na s∏owa oznaczajàce czynnoÊç, np.:walk,

jump

TreÊci mi´dzyprzedmiotowe

• Nauki przyrodnicze: owady i inne stworzenia

Cele nauczania

• Przywitanie si´ z innymi osobami

• Poznanie i nazwanie Biedronki Lucy i jej przyjació∏

• Nazywanie przedmiotów w klasie

• S∏uchanie i rozumienie historyjki

• Opowiadanie historyjek w∏asnymi s∏owami

• Inscenizowanie piosenek i rymowanek

• Nazywanie zawartoÊci piórnika

• ProÊba o po˝yczenie czegoÊ i reagowanie na t´ proÊb´

• Wykonywanie poleceƒ

• Liczenie nóg stworzonek w celu identyfikacji owadów

• Âledzenie akcji w miniksià˝eczce z historyjkà

• Czytanie i pisanie podstawowych wyrazów

• Czytanie podstawowych zwrotów

Zagadnienia spo∏eczno-kulturowe

• UÊwiadomienie emocji zwiàzanych z powitaniem

innych osób

• Zainteresowanie naukà j´zyka angielskiego

• Reagowanie na polecenia

• GotowoÊç uczestniczenia w powtarzajàcych si´

sytuacjach lekcyjnych

• PrzyjemnoÊç p∏ynàca z czytania/opowiadania

historyjek zwiàzanych ze szko∏à

• RadoÊç p∏ynàca z uczestniczenia w zadaniach

klasowych

• Zainteresowanie poznawaniem Êwiata owadów

i innych stworzeƒ w j´zyku angielskim

• GotowoÊç do powtarzania materia∏u i Êwiadomego

uczenia si´
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1 Lucy’s new pencil case
Lekcja 1

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i recytowanie rymowanki
Hello rap
• Przywitaj si´ z dzieçmi. Powiedz: Hello, children!

Zach´ç je do odpowiedzi: Hello! Zapytaj: How are you
today? i zach´ç dzieci do odpowiedzi: Fine.

• PodnieÊ kart´ obrazkowà do demonstrowania słownic-
twa z Biedronkà Lucy. Zapytaj: Who’s this? Posłuchaj
odpowiedzi dzieci. Kiedy zgadnà prawidłowo, powiedz:
Yes, very good. It’s Lucy the ladybird!

• Zach´ç dzieci, by powtórzy∏y: Hello, Lucy! chórem
i indywidualnie.

• Odtwórz rymowank´ Hello rap (CD 1, Êcie˝ka 2.).
Dzieci s∏uchajà i wykonujà czynnoÊci.

Rymowanka Hello rap

Hello, hello, (machaj do dzieci)
How are you today? (roz∏ó˝ r´ce w geÊcie zapytania)
I’m fine, I’m fine, (kr´ç g∏owà i uÊmiechaj si´)
It’s English! Hurray! (dwa razy podnieÊ r´ce do góry)
Hello, hello, (machaj do dzieci)
How are you today? (roz∏ó˝ r´ce w geÊcie zapytania)
I’m fine, I’m fine, (kr´ç g∏owà i uÊmiechaj si´)

Let’s work and play! (udawaj, ˝e piszesz; zakreÊlaj
r´kami wielkie ko∏a)

S∏uchaj i wykonuj polecenia
• Powiedz: Stand up, please! Poleç dzieciom wykonanie

czynnoÊci, które znajà z Bugs World 1, i zademonstruj
je, np.: Jump! /Run! /Swim! /Fly! Poka˝, ˝e kiedy
mówisz: Stop!, dzieci powinny zastygnàç w bezruchu.
Dzieci s∏uchajà, wykonujà czynnoÊci i zastygajà
w bezruchu, kiedy mówisz: Stop!

Jaki jest dzisiaj dzieƒ tygodnia?
• Przyczep do tablicy samodzielnie wykonane karty

z dniami tygodnia we właÊciwej kolejnoÊci (Monday –
Sunday). Powiedz: Let’s listen to the ‘Days of the week’
song. Odtwórz Êcie˝k´ 3. na CD 1. Wskazuj na właÊciwe
karty, kiedy w nagraniu padajà nazwy kolejnych dni
tygodnia.

Piosenka Days of the week

Monday and Tuesday, I go to school.
(wska˝ na pomieszczenie klasowe)
Wednesday, Thursday and Friday, too.
(wska˝ na pomieszczenie klasowe)
Saturday and Sunday. It’s the weekend.
(machaj r´kà w stron´ okna)
But what day is it today?
(połó˝ palec na podbródku i udawaj, ˝e si´
zastanawiasz nad odpowiedzià)

• Pod koniec piosenki po ostatnim pytaniu: What day is
it today? wymieniaj kolejne dni tygodnia: Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,

CD1

3

CD1

2

Cele
• Powitanie Biedronki Lucy i jej przyjació∏
• Recytowanie rymowanki I’ve got a pencil

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
ladybird, bee, snail, butterfly, caterpillar, ant
pencil case, pencil, crayons, rubber, scissors,
pencil sharpener, glue
I’ve got (a) ...
Liczby 1–6

G∏ówne zadania
• Powiedzenie: Hello! stworzonkom
• Gra
• S∏uchanie i powtarzenia s∏ów
• S∏uchanie rymowanki I’ve got a pencil
• Recytowanie rymowanki i wskazywanie

obrazków
• Gra w dopasowywanie s∏ów i obrazków What’s

my word?

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Biedronka Lucy, Gàsienica Colin, Mrówka Annie,
Âlimak, Pszczo∏a, Motyl [z Poziomu 1], piórnik,
o∏ówek, gumka, temperówka, kredki, no˝yczki,
klej)

• Karty wyrazowe do rozdziału 1.
• CD 1
• Podr´cznik, s. 5
• Torba z przyborami szkolnymi
• Karty z nazwami dni tygodnia
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Sunday i wskazuj na odpowiednie karty. Zach´ç
dzieci, aby mówiły nazwy dni tygodnia wraz z tobà.

• Zapytaj: What day is it today? Zach´ç dzieci, aby
rozpoznały, jaki jest dzisiaj dzieƒ tygodnia i podały
jego angielskà nazw .́ Zostaw kart´ obrazkowà z nazwà
właÊciwego dnia tygodnia na tablicy.

Zagrajcie w What’s your name?
• PoproÊ jedno dziecko, aby wstało. Zapytaj je: What’s
your name? i zach´ç je, aby si´ przedstawiło i zapytało
ci´ o imi´: I’m (Jacek). What’s your name? Odpowiedz:
I’m (wstaw swoje imi´) i przywitaj si´ z dzieckiem
poprzez uÊcisk dłoni.

• Zach´ç dwoje dzieci, aby wstały i powtórzyły powy˝szy
dialog, na koƒcu podajàc sobie dłonie. Powtórz zaba-
w´ kilkakrotnie z innymi parami dzieci. Zach´ç całà
klas´ do przedstawiania si´ i podawania sobie ràk
w parach.

• Odtwórz Êcie˝k´ 6. na CD 1 i zach´ç dzieci do słuchania
piosenki oraz wykonywania czynnoÊci razem z tobà.

Piosenka What’s your name?

What’s your name? What’s your name? (wyciàgnij r´k´
w stron´ jednego dziecka z pytajàcym wyrazem twarzy)
I’m Lucy. I’m Lucy. (poklep si´ dłonià po klatce
piersiowej)
What’s your name? What’s your name? (wyciàgnij r´k´
w stron´ jednego dziecka z pytajàcym wyrazem twarzy)
I’m Colin. I’m Colin. (poklep si´ dłonià po klatce
piersiowej)
Nice to meet you. (uÊciÊnij dłoƒ jednego z dzieci)
Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub
dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 209–210).

Prowadzenie lekcji

1 Przywitajcie si´ z Biedronkà Lucy
i innymi stworzonkami

• PodnieÊ kart´ obrazkowà do demonstrowania słownic-
twa z Biedronkà Lucy. Zach´ç dzieci, aby powiedziały:
Hello, Lucy! chórem, a nast´pnie ka˝de z osobna.

• Zapytaj: Can you remember the names of Lucy the
ladybird’s friends? PodnoÊ kolejno karty obrazkowe do
demonstrowania słownictwa ze stworzonkami i zach´ç
dzieci, aby je nazwały (Colin the caterpillar, Annie the
ant, Butterfly, Snail, Bee).

• ZaproÊ dziecko na Êrodek klasy i poproÊ, aby wybrało
kart´ obrazkowà. Zapytaj: What’s your name? Zach´ç
je, aby popatrzyło na wybranà przez siebie kart´
i przedstawiło si´ imieniem stworzonka widocznego

na obrazku, np. I’m (Bee). UÊciÊnij dłoƒ dziecka
i powiedz: Nice to meet you.

• Powtórz zadanie z innymi dzieçmi, chodzàc po klasie
lub zapraszajàc za ka˝dym razem inne dziecko na
Êrodek klasy.

2 Zagrajcie w Find the pencil!
• Poka˝ kart´ obrazkowà do demonstrowania s∏ownic-

twa z piórnikiem. Powiedz: Look. This is my pencil
case! Have you got a pencil case? Show me your pencil
case! Poka˝ dzieciom, ˝e majà podnieÊç swoje piórniki.
Reaguj na to, co robià, mówiàc: What a lovely pencil
case! / A red pencil case! Fantastic! Kilka razy powtórz
nowe s∏owo.

• Wska˝ kart´ obrazkowà do demonstrowania s∏ownic-
twa i zapytaj: Can you guess what’s in my pencil case?
i, je˝eli b´dzie to konieczne, gestem lub po polsku
wyjaÊnij, co masz na myÊli. Wys∏uchaj odpowiedzi
dzieci albo po polsku, albo po angielsku i powiedz:
Very good! That’s right! I’ve got a pencil! Nast´pnie
poka˝ karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownic-
twa i przymocuj je do tablicy.

• Powiedz: In my pencil case I’ve got ..., nast´pnie wska˝
karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa
i powtórz nazwy przedmiotów raz albo dwa razy.

• PodnieÊ przygotowanà przez siebie torb´ zawierajàcà
prawdziwe przybory szkolne. ZaproÊ jedno dziecko na
Êrodek klasy. Powiedz, np.: Find the pencil! i w celu
przypomnienia znaczenia wyrazu poka˝ umieszczonà
na tablicy kart´ obrazkowà do demonstrowania
s∏ownictwa przedstawiajàcà o∏ówek.

• Poka˝ dzieciom, ˝e powinny w∏o˝yç r´k´ do torby,
wyszukaç o∏ówek i go wyjàç. Zapytaj pozosta∏à cz´Êç
klasy: Is this a pencil? i poproÊ dzieci o odpowiedê:
Yes! lub No!

• Powtórz gr´ kilka razy, u˝ywajàc ró˝nych przedmiotów,
za ka˝dym razem zapraszajàc inne dziecko na Êrodek.

3 Słuchajcie i powtarzajcie słowa
• Przyczep karty obrazkowe do demonstrowania

słownictwa do tablicy w takiej kolejnoÊci: ołówek,
gumka, temperówka, kredki, no˝yczki i klej.

• Powiedz: Listen to the words.
• Odtwórz Êcie˝k´ 7. na CD 1. i wskazuj na przybory

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

zdà˝yły powtórzyç słowa.

Wyliczanka Bug word rap

pencil
rubber
pencil sharpener
crayons
scissors
glue

4 Pos∏uchajcie rymowanki I’ve got a pencil
• Upewnij si´, ˝e przynajmniej wi´kszoÊç dzieci ma

przygotowane na stolikach przedmioty wymienione
w rymowance. Je˝eli b´dzie to konieczne, rozdaj
materia∏y szkolne, takie jak klej i no˝yczki.

• Powiedz, np.: Show me your rubber! /Show me your
scissors! Je˝eli b´dzie to konieczne, dla przypomnienia

Dodatkowy pomysł
PoproÊ dziecko, którego kolej przypada na dzisiejszà
lekcj´, aby przymocowało na plakacie z pogodà z Bugs
World 1 kart´ obrazkowà przedstawiajàcà pogod´
panujàcà w dniu lekcji oraz kart´ z nazwà właÊciwego
dnia tygodnia.
JeÊli dzieci nie sà jeszcze gotowe na nauk´ dni tygod-
nia, mo˝esz wykorzystaç sekwencj´ „Jaka jest dzisiaj
pogoda?” z Bugs World 1 na rozpocz´cie zaj´ç.

CD1

7

CD1

6
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znaczenia s∏ów, wska˝ karty obrazkowe do demonstro-
wania s∏ownictwa umieszczone na tablicy, a nast´pnie
poproÊ dzieci, ˝eby kolejno podnosi∏y przedmioty. Je˝eli
dzieci nie majà wymienionych przedmiotów, mogà je
przedstawiaç ruchami ràk lub wskazywaç na właÊciwe
karty obrazkowe.

• Powiedz: Listen to the chant. Hold up the objects i zade-
monstruj wykonanie polecenia. Odtwórz Êcie˝k´ 8. na
CD 1. Dzieci s∏uchajà, podnoszà przedmioty wymienione
w ka˝dej zwrotce i rytmicznie trzy razy potrzàsajà nimi.

• Powtórz çwiczenie. Dzieci podnoszà przedmioty i w∏à-
czajà si´ w recytacj´ rymowanki.

Rymowanka I’ve got a pencil

I’ve got a pencil
I’ve got a pencil
I’ve got a pencil
In my pencil case.

I’ve got a rubber
I’ve got a rubber
I’ve got a rubber
In my pencil case.

I’ve got a pencil sharpener ..., etc.
I’ve got crayons ..., etc.
I’ve got scissors ..., etc.
I’ve got glue ..., etc.

5 Pos∏uchajcie, powiedzcie i wska˝cie (Listen,
say and point, Podr´cznik, s. 5)

• Powiedz: Open your books i podnieÊ ksià˝k´ otwartà na
stronie 5. Powiedz: Point to Lucy the ladybird i poka˝,
jak to zrobiç. Powtórz polecenie w odniesieniu do
wszystkich stworzonek.

• Powiedz, np.: Look! Lucy’s got a pencil case and a pencil
i poproÊ, ˝eby dzieci nazywa∏y przedmioty, które trzyma
ka˝de ze stworzonek.

• Powiedz: Listen to the chant. Point to the pictures.
Odtwórz Êcie˝k´ 8. na CD 1. Dzieci s∏uchajà rymowan-
ki i w trakcie s∏uchania wskazujà przedmioty na obraz-
kach. Odtwórz rymowank´ jeszcze raz. Dzieci wskazujà
przedmioty na obrazkach i recytujà rymowank´.

6 Dopasujcie słowa i obrazki
• Przymocuj karty obrazkowe z przyborami szkolnymi

do tablicy i zach´ç dzieci, aby powiedziały nazwy
przedmiotów na nich widniejàcych.

• UnieÊ jednà z kart wyrazowych i przeczytaj na głos
słowo, np.: pencil. Przymocuj kart´ wyrazowà obok
właÊciwej karty obrazkowej. Powtórz zadanie z pozos-
tałymi kartami wyrazowymi. Pokazuj na karty obraz-
kowe w przypadkowej kolejnoÊci i poproÊ, aby dzieci
nazywały widoczne na nich przedmioty. Nast´pnie
wskazuj na karty wyrazowe i poproÊ, aby dzieci
próbowały przeczytaç słowa.

• Usuƒ karty wyrazowe z tablicy. Poka˝ jednà z nich
dzieciom i zapytaj: Can you say the word? Dzieci
zgłaszajà si´, jeÊli znajà odpowiedê. PoproÊ jedno
z dzieci, aby przeczytało słowo na głos i przyczepiło
kart´ wyrazowà obok właÊciwego obrazka na tablicy.
Powtórz zadanie z pozostałymi kartami wyrazowymi,
proszàc ró˝ne dzieci o odczytanie słów i przymocowa-
nie kart obok właÊciwych obrazków.

• Zdejmij wszystkie karty obrazkowe, a na tablicy zmieƒ
kolejnoÊç kart wyrazowych. Wr´cz po jednej karcie
obrazkowej ochotnikom i poproÊ, aby przymocowali
swoje karty na tablicy obok właÊciwych wyrazów.
PodnieÊ podr´cznik do góry i wska˝ na zadanie

z muchomorem na stronie 5. Zach´ç pozostałe dzieci,
aby popatrzyły na podpisane obrazki w podr´czniku
i sprawdziły, czy na tablicy karty obrazkowe zgadzajà
si´ z kartami wyrazowymi.

7 Zagrajcie w gr´ What’s my word? (Play
What’s my word?, Podr´cznik, s. 5)

• PodnieÊ podr´cznik do góry i wska˝ na muchomora.
Zach´ç dzieci, aby popatrzyły na szeÊç obrazków
w plamkach na jego kapeluszu. Powiedz: Let’s count
the spots i zach´ç dzieci, aby liczyły wraz z tobà, kiedy
wskazujesz na ponumerowane plamki w podr´czniku.
Policz: one, two, three, four, five, six.

• Odtwórz ponownie wyliczank´ Bug word rap (CD 1,
Êcie˝ka 7.). Dzieci czytajà i słuchajà, powtarzajà słowa
i wskazujà na odpowiednie obrazki.

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

• Odtwórz Êcie˝k´ 9. na CD 1 i zach´ç dzieci do wykony-
wania czynnoÊci.

Rymowanka What’s my word?

What’s my word? (wzrusz ramionami w geÊcie
zapytania)
One, two, three. (pokazuj po kolei jeden, dwa i trzy
palce)
Choose a number. (zakreÊl palcem koło ponad
obrazkami)
What can you see? (wska˝ palcem na swoje oko, a potem
na obrazki)

• Pomachaj palcem w powietrzu i wska˝ na jeden z obraz-
ków na muchomorze. Podaj numer obrazka, np. two.

• Zapytaj dzieci: What’s my word? Zach´ç je, aby powie-
działy, co znajduje si´ na obrazku o wybranym przez
ciebie numerze. Posłuchaj odpowiedzi dzieci, zach´ca-
jàc je do podania angielskich nazw. Odpowiedz: Yes ...
Well done! It’s a rubber.

• Odtwórz ponownie rymowank´ i zach´ç dzieci do
recytowania i krà˝enia palcami nad obrazkami.
Nast´pnie podaj numer innego obrazka, a dzieci
nazywajà przedmiot, który wybrałeÊ.

• Powtórz çwiczenie dwa, trzy razy i zapraszaj dzieci
pojedynczo na Êrodek klasy, aby wybierały słowo,
a reszta klasy podawała jego nazw´.

• Kiedy dzieci dobrze opanujà gr´, mogà graç w parach,
na zmian´ wybierajàc numer obrazka i nazywajàc
widoczny na nim przedmiot.

CD1

9

CD1

8
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Zakoƒczenie lekcji

Wyrecytujcie rymowank´ Tidy up rap
• Powiedz: It’s time to finish now. Poka˝ za pomocà gestów,

co masz na myÊli. Powiedz: Let’s tidy up and put our
books away i zademonstruj wykonanie polecenia.
Odtwórz Êcie˝k´ 4. na CD 1, wyrecytuj rymowank´
i wykonaj czynnoÊci. Zach´ç dzieci, by si´ przy∏àczy∏y.

Rymowanka Tidy up rap

It’s time to tidy up (porzàdkuj klas´)
And put our books away (zamykaj i odk∏adaj ksià˝ki)
Hurry, hurry now (wykonuj r´kami ruchy sugerujàce

poÊpiech)
See you another day! (pomachaj na po˝egnanie)

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci kolorujà pasek z rysunkami przedstawiajà-
cymi przybory szkolne, aby móc rozpoczàç gry
z telewizorkiem.

Dodatkowe çwiczenie
Gra – Guess the object: ZaproÊ jedno dziecko na
Êrodek sali i poproÊ, ˝eby stan´∏o z r´kami z ty∏u.
Daj mu jakiÊ szkolny przedmiot, np. o∏ówek, i poproÊ
dziecko, ˝eby go zidentyfikowa∏o. Powtórz çwiczenie
kilka razy z ró˝nymi dzieçmi. Nast´pnie dzieci grajà
w parach.

CD1

4

Notatki nauczyciela:
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1 Lucy’s new pencil case
Lekcja 2

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i recytowanie rymowanki
Hello rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.

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

na s. 21.

Jaki dziÊ jest dzieƒ tygodnia?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 209–210).

Prowadzenie lekcji

1 Odegrajcie rymowank´ I’ve got a pencil
• Powiedz: Stand up. Podziel klas´ na szeÊç grup

i przydziel im nazwy przyborów szkolnych: pencil,
crayons, rubber, pencil sharpener, scissors, glue.

• Przymocuj na ró˝nych Êcianach karty obrazkowe
z przyborami szkolnymi i poproÊ ka˝dà grup´,
by stan´ła przy właÊciwym obrazku.

• Powiedz, np.: You’re a pencil ... like this! i naucz grupy
nast´pujàcych czynnoÊci: pencil – naÊladuj pisanie;
crayons – naÊladuj kolorowanie; rubber – naÊladuj

Cele
• S∏uchanie historyjki w celu ogólnego zrozumienia
• Nazywanie posiadanych przyborów szkolnych

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
pencil case, pencil, rubber, pencil sharpener,
crayons, scissors, glue
I’ve got ..., Yes / No

G∏ówne zadania
• Recytowanie i inscenizowanie rymowanki

I’ve got a pencil
• S∏uchanie historyjki
• Sprawdzenie zrozumienia historyjki
• Gra What’s missing from Lucy’s pencil case?
• Podpisywanie i kolorowanie
• Rysowanie przyborów. Zabawa w zgadywank´

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Biedronka Lucy, piórnik, o∏ówek, gumka,
temperówka, kredki, no˝yczki, klej)

• Karty wyrazowe do rozdzia∏u 1.
• CD 1
• Karty obrazkowe do historyjki 1.
• Podr´cznik, ss. 6–8
• O∏ówki i kredki
• Karty z nazwami dni tygodnia
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wycieranie gumkà; pencil sharpener – naÊladuj ostrze-
nie temperówkà; scissors – naÊladuj wycinanie no˝ycz-
kami; glue – naÊladuj nakładanie kleju na papier.

• Powiedz, np. Pencil! i grupa, której przydzielono ten
przedmiot wykonuje odpowiednià czynnoÊç. Powtórz
zadanie ze wszystkimi grupami.

• Powiedz: Say and act out the chant. Odtwórz Êcie˝k´ 8.
na CD 1. Ka˝da grupa mówi zwrotk´ z przydzielonym
przyborem szkolnym i wykonuje odpowiednià czynnoÊç.

Rymowanka I’ve got a pencil

I’ve got a pencil
I’ve got a pencil
I’ve got a pencil
In my pencil case.
I’ve got a rubber
I’ve got a rubber
I’ve got a rubber
In my pencil case.

I’ve got a pencil sharpener …, etc.
I’ve got crayons …, etc.
I’ve got scissors …, etc.
I’ve got glue …, etc.

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

otwiera∏ ksià˝k´, by przekazaç znaczenie s∏owa story.
Powiedz: The story is about Lucy the ladybird and her
friends!

• Nast´pnie pokazuj kolejno karty obrazkowe do demon-
strowania s∏ownictwa i zadawaj pytania, np.: Is Butterfly
in the story?, a dzieci zgadujà i mówià: Yes lub No.

• Powiedz: In the story it’s time for school. Lucy the
ladybird’s got a new pencil case. Je˝eli b´dzie to koniecz-
ne, wyjaÊnij znaczenie s∏ów school i new. Zapytaj: What
do you think happens?, a dzieci odpowiadajà po polsku.

• Wyrecytuj rytmicznie: Are you ready? /One, two, three.
/Here’s a story. /Listen to me! i poczekaj, a˝ w klasie
zapadnie cisza, zanim zaczniesz opowiadaç historyjk´.

• Historyjk´ mo˝esz opowiedzieç sam albo odtworzyç
Êcie˝k´ 10. na CD 1, u˝ywajàc jednoczeÊnie kart obraz-
kowych do historyjki.

Historyjka 1: Lucy’s new pencil case

KARTA OBRAZKOWA 1 DO HISTORYJKI 1. (STORY CARD 1)

Narrator: It’s time for school. This is Miss Worm,
the bugs’ teacher.

Pani D˝d˝ownica: Hello, Bugs! How are you today?
Stworzonka: Fine, thank you. How are you?
Pani D˝d˝ownica: I’m fine, thank you.

KARTA OBRAZKOWA 2 DO HISTORYJKI 1. (STORY CARD 2)

Lucy: Look at my new pencil case!
Colin: Wow!
Pszczo∏a: Fantastic!
Âlimak: Great!
Motyl: Brilliant!
Lucy: Look! I’ve got a pencil … crayons … a rubber …
a pencil sharpener … scissors … and glue!

Pani D˝d˝ownica: Very nice, Lucy.

KARTA OBRAZKOWA 3 DO HISTORYJKI 1. (STORY CARD 3)

Pani D˝d˝ownica: Come on now, bugs! Let’s start our work.
Stworzonka: Yes, Miss Worm.
Annie: Can I borrow your pencil, please, Lucy?
Lucy: Yes, of course. Here you are.
Annie: Thank you.
Pszczo∏a: Can I borrow your rubber, please, Lucy?
Lucy: Yes, of course. Here you are.
Pszczo∏a: Thank you.

KARTA OBRAZKOWA 4 DO HISTORYJKI 1. (STORY CARD 4)

Âlimak: Can I borrow your pencil sharpener, please, Lucy?
Lucy: Yes. Here you are.
Âlimak: Thank you.
Motyl: Can I borrow your crayons, please, Lucy?
Lucy: Yes. Here you are.
Motyl: Thank you.

KARTA OBRAZKOWA 5 DO HISTORYJKI 1. (STORY CARD 5)

Colin: Can I borrow your scissors, please, Lucy?
Lucy: Oh dear. Yes. Here you are.
Colin: Thank you.
Pszczo∏a: Can I borrow your glue, please, Lucy?
Lucy: Mmm. Yes. Here you are.
Pszczo∏a: Thank you.

KARTA OBRAZKOWA 6 DO HISTORYJKI 1. (STORY CARD 6)

Lucy: Oh dear. I can’t work now.
Pani D˝d˝ownica: Come on, everyone. Hurry up. Finish
your work.

Lucy: I can’t!

KARTA OBRAZKOWA 7 DO HISTORYJKI 1. (STORY CARD 7)

Stworzonka: Oh! Sorry, Lucy!
Annie: : Here’s your pencil!
Pszczo∏a: Here’s your rubber!
Âlimak: Here’s your pencil sharpener!
Motyl: And your crayons!
Colin: And your scissors!
Pszczo∏a: And your glue!
Lucy: Oh, thank you. I can work now!

KARTA OBRAZKOWA 8 DO HISTORYJKI 1. (STORY CARD 8)

Lucy: This is great!
Colin: Yes, fantastic!
Stworzonka: Finished, Miss Worm!
Pani D˝d˝ownica: Very good, bugs! Well done! Great work!

3 Sprawdêcie, czy zrozumieliÊcie historyjk´
• Ponownie poka˝ karty obrazkowe do historyjki. Zadaj

kilka pytaƒ, by sprawdziç, czy dzieci zrozumia∏y
historyjk´, u˝yj gestów i obrazków w celu przekazania
znaczenia, np.:
(karta obrazkowa 1 do historyjki 1.) Who’s at school?
(Colin the caterpillar, Lucy the ladybird, Annie the ant,
Bee, Butterfly, Snail)
(karta obrazkowa 2 do historyjki 1.)What’s in Lucy’s
pencil case? (pencil, rubber, pencil sharpener, crayons,
scissors, glue)
(karta obrazkowa 3 do historyjki 1.) What does Annie
borrow? (pencil) What does Bee borrow? (rubber)
(karta obrazkowa 4 do historyjki 1.) What does Snail
borrow? (pencil sharpener) What does Butterfly
borrow? (crayons)

CD1

10

CD1

8
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(karta obrazkowa 5 do historyjki 1.) What does Colin
borrow? (scissors) What does Bee borrow? (glue)
(karta obrazkowa 6 do historyjki 1.) Is Lucy sad? (Yes)
Why? She’s got no … (pencil, pencil case, rubber,
pencil sharpener, crayons, scissors, glue)
(karta obrazkowa 7 do historyjki 1.) Are the bugs
sorry? (Yes) Who gives Lucy back the pencil /
the rubber /the pencil sharpener /the crayons /
the scissors /the glue? (Annie /Bee /Snail /Butterfly /
Colin /Bee)
(karta obrazkowa 8 do historyjki 1.) Have the bugs
finished their work? (Yes) What does Miss Worm say?
(Very good!)

4 Pos∏uchajcie historyjki ze zrozumieniem
(Listen and follow the story, Podr´cznik, ss. 6–7)

• Powiedz: Find page 6 i napisz numer na tablicy.
• Powiedz: Make your fingers into Lucy the ladybird like
this. NaÊladuj palcami bieg owada po stoliku
i poproÊ dzieci, ˝eby robi∏y to samo.

• Powiedz: Listen and follow the story with Lucy
the ladybird! i zademonstruj, jak Êledziç obrazki
w ksià˝ce, „spacerujàc” po nich palcami jak owad.

• Odtwórz Êcie˝k´ 10. na CD 1. Dzieci s∏uchajà i Êledzà
historyjk´ w swoich ksià˝kach.

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

5 Zagrajcie w What’s missing from Lucy’s
pencil case?

• Powiedz: Look. This is Lucy’s pencil case i narysuj na
tablicy piórnik.

• Zapytaj: What’s in Lucy’s pencil case? Kiedy dzieci
nazywajà przedmioty (pencil, rubber, pencil sharpener,
crayons, scissors, glue), pokazuj karty obrazkowe do
demonstrowania s∏ownictwa i przypinaj je wewnàtrz
piórnika, który narysowa∏eÊ na tablicy.

• Powiedz: Close your eyes! i zademonstruj wykonanie
polecenia. Usuƒ jednà kart´ obrazkowà do demons-
trowania s∏ownictwa. Powiedz: Open your eyes! What’s
missing from Lucy’s pencil case? Dzieci mówià, których
przedmiotów brakuje.

• Powtórz t´ zabaw´ kilka razy. W miar´ jak dzieci
nabywajà wprawy, zwi´kszaj liczb´ kart obrazkowych,
które kolejno usuwasz. W ostatniej kolejce usuƒ
wszystkie karty obrazkowe i poproÊ dzieci, ˝eby
z pami´ci podały nazwy szeÊciu przedmiotów.
Umieszczaj karty obrazkowe do demonstrowania
s∏ownictwa z powrotem na tablicy, w miar´ jak dzieci
podajà nazwy przedmiotów.

6 Napiszcie i pokolorujcie (Write and colour,
Podr´cznik, s. 8)

• Przymocuj do tablicy wokó∏ piórnika karty wyrazowe
z zestawu klasowego. PoproÊ dzieci, ˝eby mówi∏y, co
znajduje si´ na kartach wyrazowych, w miar´ jak
b´dziesz to przyczepiaç.

• PoproÊ dzieci, ˝eby razem z tobà g∏oÊno czyta∏y s∏owa
znajdujàce si´ na kartach wyrazowych. W tym samym
czasie rysuj linie ∏àczàce karty wyrazowe z kartami
obrazkowymi do demonstrowania s∏ownictwa
umieszczonymi wewnàtrz zarysu piórnika na tablicy.

• Usuƒ karty wyrazowe znad linii łàczàcych je z obraz-
kami przyborów szkolnych i umieÊç je w rogu tablicy.
W pustym miejscu, na koƒcu jednej z linii prowadzàcych
od kart obrazkowych napisz nazw´ danego przedmiotu,
np. rubber nad linià prowadzàcà od obrazka z gumkà.

• Powiedz: Find page 8 i napisz numer na tablicy.
• Powiedz: Write and colour the things in Lucy’s pencil
case. Poka˝ dzieciom, ˝e majà wybraç wyrazy z ramki
i podpisaç nimi odpowiednie przedmioty w piórniku
Lucy, a nast´pnie je pokolorowaç. Zwróç uwag´ dzieci
na przykład.

7 Narysujcie i zagrajcie w gr´
(Draw and play, Podr´cznik, s. 8)

• Powiedz: Draw three things you’ve got in your pencil
case i zademonstruj wykonanie polecenia. Dzieci
mogà równie˝ kolorowaç swoje obrazki. Mo˝esz
wyznaczyç limit czasowy, np. trzy do czterech minut.

• Podziel klas´ na pary. Poka˝, ˝e dzieci powinny trzymaç
ksià˝ki w taki sposób, aby partner nie widzia∏ ich
obrazków.

• Poka˝ z jednà parà gr´ w zgadywanie: dzieci na
zmian´ trzy razy zgadujà, co ich koledzy /kole˝anki
majà na obrazku, np.: Dziecko A: Scissors? Dziecko B:
No. Dziecko A: Glue? Dziecko B: Yes.

• Dzieci grajà z kolegami /kole˝ankami w zgadywank´.
Zwyci´˝a dziecko, które odgadnie najwi´cej przedmiotów.

Dodatkowy pomysł
Dzieci mogà wykonaç kolorowanie jako dyktando,
np.: The scissors are blue. /The sharpener is red itp.

27
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Zakoƒczenie lekcji

Wyrecytujcie rymowank´ Tidy up rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na stronie 24.

Dodatkowy pomysł
Dzieci zmieniajà pary i rozpoczynajà gr´ jeszcze raz.

Dodatkowe çwiczenie
Rymowanka: UmieÊç w ró˝nych miejscach klasy
karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa
z przyborami szkolnymi w takim samym porzàdku,
jak w rymowance I’ve got a pencil (pencil, rubber,
pencil sharpener, crayons, scissors, glue). Podziel
dzieci na szeÊç grup i poproÊ, ˝eby grupy stan´∏y
przy kartach obrazkowych do demonstrowania
s∏ownictwa. Odtwórz Êcie˝k´ 5. na CD 1. Ka˝da grupa
mówi jednà zwrotk´ i wykonuje czynnoÊç ze swojej
karty obrazkowej. Potem powiedz: Fly! i poka˝, ˝e
dzieci majà byç biedronkami i „lecieç” do nast´pnej
karty obrazkowej. Nast´pnie dzieci w ten sam sposób
powtarzajà kolejne zwrotki rymowanki.

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

Notatki nauczyciela:
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1 Lucy’s new pencil case
Lekcja 3

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i recytowanie rymowanki
Hello rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.

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

na s. 21.

Jaki jest dzisiaj dzieƒ tygodnia?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 209–210).

Prowadzenie lekcji

1 Pobawcie si´ w po˝yczanie
• Udawaj, ˝e szukasz o∏ówka. Powiedz, np.: Oh dear.
I can’t find my pencil!

• Zapytaj dziecko, np.: Can I borrow your pencil, please?
Zach´ç, by powiedzia∏o: Yes, of course. Here you are

i poda∏o ci o∏ówek. Powiedz: Thank you, kiedy to zrobi.
• Powtórz to samo, udajàc, ˝e szukasz kredek. Zapytaj inne

dziecko, np. Can I borrow your crayons? Tym razem
zach´ç dziecko, by potrzàsn ∏́o g∏owà i powiedzia∏o:No, sorry.

• Powtórz kilka razy, proszàc dzieci o po˝yczenie ró˝nych rzeczy.
Dzieci same decydujà, kiedy odpowiedzieç: Yes, of
course. Here you are albo No, sorry.

• Na zakoƒczenie oddaj po˝yczone przedmioty dzieciom
i zach´ç je, by powiedzia∏y: Thank you.
Uwaga: Je˝eli dzieci nie majà tych przedmiotów,
mo˝esz rozdaç karty obrazkowe do demonstrowania
s∏ownictwa i zagraç nimi.

2 Posłuchajcie i zakreÊlcie (Listen and circle,
Podr´cznik, s. 9) ZaÊpiewajcie piosenk´
Can I borrow your rubber, please?

• Pokazuj bardzo szybko karty obrazkowe do demonstro-
wania s∏ownictwa z przyborami szkolnymi i poproÊ
dzieci, ˝eby nazywa∏y znajdujàce si´ na nich przedmioty.
Przymocuj karty obrazkowe do demonstrowania
s∏ownictwa do tablicy, powtórz zadanie z kartami
wyrazowymi, proszàc dzieci o odczytanie wyrazów.

• Powiedz: Find page 9 i napisz numer strony na tablicy.
Wska˝ na tekst piosenki i powiedz: Look at the song
‘Can I borrow your rubber, please?’. Wska˝ na obrazki
i kolorowe słowa w tekÊcie i powiedz: What does the
singer ask to borrow in the song? Read, listen and circle.
WyjaÊnij po polsku, co masz na myÊli i wytłumacz, ˝e
dzieci majà za zadanie przeczytaç piosenk´ i jej wysłu-
chaç oraz zakreÊliç właÊciwe obrazki i słowa. Zwróç
uwag´ dzieci na przykład. Odtwórz Êcie˝k´ 11. na CD 1.

• Ponownie odtwórz piosenk´, aby dzieci mogły spraw-

Cele
• Czytanie i Êpiewanie piosenki z historyjki

Can I borrow your rubber, please?
• ProÊba o po˝yczenie czegoÊ i reakcja na nià

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
pencil, rubber, pencil sharpener, crayons, scissors, glue
Can I borrow …, please? Yes, of course.
Here you are. No, sorry.

G∏ówne zadania
• Zabawa w po˝yczanie
• Czytanie, s∏uchanie oraz zakreÊlanie obrazków

i s∏ów w piosence
• Âpiewanie piosenki z historyjki

Can I borrow your rubber, please?
• Wykonanie kart obrazkowych z przyborami

szkolnymi
• Dopasowanie wyrazów i obrazków
• Âpiewanie i pokazywanie kart obrazkowych

z przyborami szkolnymi
• Gra kartami obrazkowymi z przyborami szkolnymi

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Biedronka Lucy, o∏ówek, gumka, temperówka,
kredki, no˝yczki, klej)

• Karty wyrazowe do rozdzia∏u 1.
• CD 1
• Podr´cznik, ss. 9, 79 (karty z przyborami szkolnymi)
• No˝yczki i o∏ówki
• Karty z nazwami dni tygodnia

29
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dziç swoje odpowiedzi (rubber, crayons, scissors). Zach´ç
dzieci, aby przyłàczyły si´ do Êpiewania piosenki
i wykonywały odpowiednie czynnoÊci.

Piosenka Can I borrow your rubber,
please?

Can I borrow your rubber, please?
(wyciàgnij r´ce w geÊcie proÊby)

Yes, of course. Here you are.
(udawaj, ˝e podajesz gumk´)

Can I borrow your rubber, please?
(czynnoÊci jak w zwrotce 1.)

Here you are. Thank you. (udawaj, ˝e oddajesz
gumk´ i z∏ó˝ r´ce w geÊcie podzi´kowania)

Can I borrow your crayons, please?
(czynnoÊci jak w zwrotce 1.)

Yes, of course. Here you are.
Can I borrow your crayons, please?
Here you are. Thank you.

Can I borrow your scissors, please?
(czynnoÊci jak w zwrotce 1.)

Yes, of course. Here you are.
Can I borrow your scissors, please?
Here you are. Thank you.
Here you are. Thank you.

3 Wytnijcie karty obrazkowe z przyborami
szkolnymi (Make the classroom object cards,
Podr´cznik, s. 79)

• Powiedz: Find page 79 i napisz numer na tablicy.
Upewnij si´, ˝e dzieci majà no˝yczki.

• Poka˝ dzieciom karty obrazkowe z przyborami
szkolnymi, które zosta∏y przygotowane wczeÊniej.

• Powiedz: Cut out the page. Then cut out the classroom
object cards i zademonstruj wykonanie polecenia.

• Dzieci pracujà indywidualnie, wykonujàc karty
obrazkowe z przyborami szkolnymi. Wycinajà równie˝
karty wyrazowe, umieszczone pod kartami z obrazkami.
PoproÊ, ˝eby dzieci napisa∏y swoje imiona lub inicja∏y
na odwrocie ka˝dej karty.

4 Dopasujcie s∏owa do obrazków
• Powiedz: Hold your cards like this i zademonstruj, jak

si´ trzyma karty obrazkowe z∏o˝one w tali´. Potem
powiedz: Shuffle your cards! i poka˝, jak to zrobiç.

• Powiedz: Now match the words and pictures like this.
Zademonstruj, jak wyk∏adaç obrazki, a odpowiadajàce
im s∏owa k∏aÊç pod spodem. Obserwuj wykonywanie
tego zadania i pomagaj dzieciom, je˝eli oka˝e si´ to
konieczne.

• Po wykonaniu zadania dzieci porównujà w parach,
jak dopasowa∏y s∏owa do obrazków, i razem je czytajà.

• Powiedz:Now put the word cards here i poka˝ dzieciom,
˝e majà z∏o˝yç karty na stosik po jednej stronie.

5 ZaÊpiewajcie piosenk´ i poka˝cie karty
obrazkowe z przyborami szkolnymi

• Powiedz: Let’s sing ‘Can I borrow your rubber, please?’
again. Poka˝ karty obrazkowe z przyborami szkolnymi,
udawaj, ˝e je rozdajesz i zademonstruj wykonanie
polecenia.

• Odtwórz Êcie˝k´ 11. na CD 1. Dzieci Êpiewajà, pokazujà
kart´ obrazkowà z w∏aÊciwym przedmiotem i przy
ka˝dej zwrotce udajà, ˝e podajà dany przedmiot.

6 Zagrajcie kartami obrazkowymi
przedstawiajàcymi przybory szkolne

• Powiedz: Choose three cards. Zademonstruj lub wyjaÊnij,
˝e dzieci powinny wybraç trzy karty obrazkowe z obraz-
kami, które im si´ podobajà, i trzymaç je jak wachlarz.

• Zapytaj, np.: Can I borrow your pencil sharpener, please?
Zademonstruj, ˝e dzieci, które majà temperówk´
w swoim zestawie trzech kart, powinny udawaç, ˝e ci
jà podajà, mówiàc: Yes, of course. Here you are, i po∏o-
˝yç kart´ obrazkowà na stole. Dzieci, które nie majà
temperówki w swoim zestawie, powinny potrzàsnàç
g∏owà i powiedzieç: No, sorry!

• Powtórz zabaw´ trzy razy, proszàc za ka˝dym razem
o inne przedmioty. Dzieci, które na koƒcu zabawy
ciàgle majà trzy karty, zwyci´˝ajà.

• PoproÊ dzieci, ˝eby wybra∏y trzy ró˝ne karty, i zagraj
jeszcze raz z ca∏à klasà.

• Podziel klas´ na pary. Poka˝ gr´ z jednà parà, np.:
Dziecko A wybiera trzy karty, a Dziecko B mo˝e trzy
razy prosiç o po˝yczenie; nast´pnie dzieci zamieniajà
si´ rolami. Dziecko, które na koƒcu swojej kolejki ma
najwi´cej kart, zwyci´˝a.

• Dzieci grajà w t´ gr´ raz lub dwa razy ze swoimi
partnerami.

• Na zakoƒczenie zbierz karty albo poproÊ dzieci, ˝eby
w∏o˝y∏y je do koperty przymocowanej do wewn´trznej
strony ok∏adki podr´cznika.

Dodatkowy pomysł
Mo˝esz równie˝ odtworzyç wersj´ karaoke piosenki
(CD1, Êcie˝ka 12). Dzieci Êpiewajà dodatkowe zwrotki
i pokazujà karty z innymi przyborami szkolnymi.

CD1

12

06_BugsWorld2TB_U1-kopia.qxp:Bugs2TB  6-04-10  12:39  Strona 30

FR
EE

 S
AM

PL
E 

   
FR

EE
 S

AM
PL

E 

    



31

Zakoƒczenie lekcji

Wyrecytujcie rymowank´ Tidy up rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na stronie 24.

Dodatkowe słownictwo
JeÊli dzieci w klasie wyra˝ajà ch´ç i sà w stanie
przyswoiç wi´cej leksyki z głównej tematyki rozdziału,
wprowadê nast´pujàce słowa: paper, bin, school bag,
ruler, pen, notebook. Mo˝esz przedstawiç nowe słowa
za pomocà samodzielnie wykonanych kart obrazkowych
lub wykorzystujàc ilustracj´ w çw. 1. na s. 70 w Zeszycie
çwiczeƒ A albo rysunki na s. 70 w Zeszycie çwiczeƒ B.
PoproÊ dzieci, aby powtarzały po tobie słowa i wskazy-
wały na właÊciwe rysunki. JeÊli przygotujesz karty
obrazkowe, mo˝esz zagraç z klasà w po˝yczanie, jak
w çw. 1 na s. 29 Ksià˝ki nauczyciela. Po zapoznaniu
si´ z nowym słownictwem ze słuchu, dzieci uzupeł-
niajà pisemne çwiczenia na s. 70 w Zeszycie çwiczeƒ A
lub kolorujà rysunki na s. 70 w Zeszycie çwiczeƒ B.

Dodatkowe çwiczenie
Zabawa z kartami – Arrange the objects: Podziel
klas´ na pary i poproÊ, ˝eby dzieci z ka˝dej pary posta-
wi∏y mi´dzy sobà ekran, np. otwartà ksià˝k´. Poka˝,
˝e jedno z dzieci w ka˝dej parze ma u∏o˝yç swoje karty
obrazkowe w rz´dzie, a potem wymieniaç s∏owa, np.:
glue, pencil, rubber itd. Jego partner/partnerka, uk∏ada
swoje karty w tym samym porzàdku. Na zakoƒczenie
dzieci sprawdzajà, czy majà karty u∏o˝one tak samo,
i zamieniajà si´ rolami.

Notatki nauczyciela:
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1 Lucy’s new pencil case
Lekcja 4

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i recytowanie rymowanki
Hello rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.

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

na s. 21.

Jaki jest dzisiaj dzieƒ tygodnia?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 209–210).

Prowadzenie lekcji

1 Odegrajcie piosenk´ z historyjki
Can I borrow your rubber, please?

• Podziel klas´ na pary. Upewnij si´, ˝e ka˝da para ma
prawdziwà gumk´, kredki i no˝yczki na swoim stoliku,
jeÊli nie, rozdaj dzieciom te przedmioty. Dzieci mogà
te˝ u˝yç swoich kart wyrazowych.

• ZaÊpiewaj jednà zwrotk´ piosenki i wraz z jednym
dzieckiem zademonstruj czynnoÊci wymienione ni˝ej.

• Wska˝, które dziecko w ka˝dej parze powinno prosiç
o po˝yczenie przedmiotów wymienionych w piosence
(Dziecko A).

• Odtwórz Êcie˝k´ 11. na CD 1. Dzieci Êpiewajà i wyko-
nujà czynnoÊci ze swoimi partnerami.

• Dzieci zamieniajà si´ rolami. Odtwórz piosenk´
jeszcze raz.

Piosenka Can I borrow your rubber,
please?

Dziecko A: Can I borrow your rubber, please?
(wskazuje gumk´)

Dziecko B: Yes, of course. Here you are.
(kiwa g∏owà w geÊcie zgody i przesuwa
gumk´ w kierunku partnera)

Dziecko A: Can I borrow your rubber, please?
(jak w wierszu 1.)

Dziecko B: Here you are.
(podaje gumk´, a Dziecko A jà bierze)

Dziecko A: Thank you.
Dziecko A: Can I borrow your crayons, please?

(czynnoÊci jak w zwrotce 1.)

CD1

11

Cele
• Pog∏´bienie rozumienia historyjki
• Opowiadanie i pokazywanie za pomocà gestów

kluczowych fragmentów historyjki

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
pencil, rubber, pencil sharpener, crayons,
scissors, glue
I’ve got …, Can I borrow your …, please?
Yes, of course. Here you are. Thank you.

G∏ówne zadania
• Odegranie piosenki z historyjki

Can I borrow your rubber, please?
• Proszenie przyjació∏ o po˝yczenie przedmiotów
• S∏uchanie, opowiadanie i pokazywanie za

pomocà gestów kluczowych fragmentów
historyjki

• Gra Word and picture memory
• Dopasowywanie stworzonek do pytaƒ

i mówienie pytaƒ na g∏os
• S∏uchanie i mówienie wyliczanki Annie’s rap

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Biedronka Lucy, o∏ówek, gumka, temperówka,
kredki, no˝yczki, klej)

• Karty wyrazowe do rozdzia∏u 1.
• CD 1
• Karty obrazkowe do historyjki 1.
• Podr´cznik, s. 10
• Zestawy kart z przyborami szkolnymi
• O∏ówki i kredki
• Karty z nazwami dni tygodnia
• DVD Bugs World 2 i Zeszyt çwiczeƒ do DVD

(opcjonalnie)

32
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Dziecko B: Yes, of course. Here you are.
Dziecko A: Can I borrow your crayons, please?
Dziecko B: Here you are.
Dziecko A: Thank you.

Dziecko A: Can I borrow your scissors, please?
(czynnoÊci jak w zwrotce 1.)

Dziecko B: Yes, of course. Here you are.
Dziecko A: Can I borrow your scissors, please?
Dziecko B: Here you are.
Dziecko A: Thank you.

2 ProÊcie przyjació∏ o po˝yczenie ró˝nych
przedmiotów

• U∏ó˝ na swoim stole przybory szkolne albo u˝yj kart
obrazkowych do demonstrowania s∏ownictwa. Powiedz,
np.: Look. Here’s my … (pencil, rubber itd.), a dzieci
powtarzajà te s∏owa.

• Powiedz, np.: Ask to borrow my pencil, a dzieci proszà
ci´ chórem, np.: Can I borrow your pencil, please?
Odpowiedz: Yes, of course. Here you are i zach´ç dzieci,
by powiedzia∏y: Thank you.

• Powtórz to çwiczenie ze wszystkimi przedmiotami lub
kartami obrazkowymi do demonstrowania s∏ownictwa.

• Zach´ç poszczególne dzieci, by prosi∏y o po˝yczenie
wybranych przez siebie przedmiotów albo ciebie, albo
inne dzieci w klasie.

• Powiedz: Now ask to borrow things from two friends
near you i zademonstruj wykonanie polecenia.

• Dzieci po kolei proszà swoich przyjació∏ o po˝yczenie
ró˝nych przedmiotów.

• Na zakoƒczenie zadania poka˝, ˝e dzieci powinny
oddaç po˝yczone rzeczy i powiedzieç: Thank you.

3 Pos∏uchajcie, poka˝cie za pomocà gestów
i opowiedzcie kluczowe fragmenty historyjki

• Poka˝ karty obrazkowe do historyjki. Zapytaj:
Do you remember the story about Lucy’s new pencil
case? i poproÊ dwoje dzieci, by podesz∏y i pomog∏y ci
umieÊciç karty obrazkowe do historyjki w odpowied-
nim porzàdku na tablicy.

• Powiedz: Stand up, please. Dzieci stajà przy swoich
stolikach. Wyrecytuj rytmicznie: Are you ready? /One,
two, three. /Mime and say the story with me!

• Odtwórz Êcie˝k´ 10. na CD 1. albo sam opowiedz
historyjk´. Zademonstruj za pomocà gestów czynnoÊci
i zach´ç dzieci, by si´ w∏àczy∏y, mówiàc lub powtarza-
jàc g∏ówne cz´Êci historyjki.

Historyjka 1: Lucy’s new pencil case
(tekst historyjki znajduje si´ na s. 26)

4 Zagrajcie w Word and picture memory
• Podziel klas´ na dwie dru˝yny.
• Poka˝ gr´ w sposób nast´pujàcy: umieÊç karty

obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa i karty

wyrazowe z zestawu klasowego przednià stronà do
tablicy w przypadkowym porzàdku. ZaproÊ dziecko
z jednej dru˝yny, ˝eby wybra∏o kart´ obrazkowà do
demonstrowania s∏ownictwa i poda∏o nazw´ przedmiotu
znajdujàcego si´ na karcie. To samo dziecko wybiera
potem kart´ wyrazowà z zestawu klasowego i czyta
wyraz. Je˝eli te dwie karty stanowià par´, dru˝yna je
zatrzymuje. Je˝eli karty nie stanowià pary, umieÊç je
z powrotem na tablicy odwrotnà stronà. Kolejka prze-
chodzi teraz na dziecko z drugiej dru˝yny. Zwyci´˝a
dru˝yna, która ma wi´cej par kart.

• Podziel klas´ na pary. Daj dzieciom karty przedstawia-
jàce przybory szkolne z zestawu klasowego albo poproÊ,
˝eby wyj´∏y swoje. Dzieci tasujà swoje zestawy kart
obrazkowych z wyrazowymi i k∏adà je przednià stronà
karty do do∏u na swoich stolikach w przypadkowym
porzàdku. Potem grajà ze swoimi partnerami
w ten sam sposób, co powy˝ej.

• Na zakoƒczenie zbierz karty albo poproÊ dzieci, ˝eby
w∏o˝y∏y je do koperty przymocowanej do tylnej strony
ok∏adki podr´czników.

5 Dopasujcie i powiedzcie. Posłuchajcie
i sprawdêcie (Match and say. Listen and
check, Podr´cznik, s.10)

• Powiedz: Find page 10 i napisz numer strony na tablicy.
• Zapytaj, np.: Can you remember what Annie the
ant borrows from Lucy in the story? (pencil).
Zademonstruj, w jaki sposób wróciç do historyjki, by
znaleêç odpowiedê, jeÊli to b´dzie potrzebne. Powtórz
pytanie w odniesieniu do wszystkich stworzonek.

• Powiedz: Now match the bugs and the questions. Zwróç
uwag´ dzieci na przyk∏ad i zademonstruj wykonanie
polecenia.

• Dzieci dopasowujà pytania do stworzonek.
• Dzieci dopasowujà obrazki i wpisujà wyrazy. Zach´ç je,

by zaglàda∏y do historyjki tyle razy, ile b´dà potrzebo-
wa∏y do wykonania zadania.

• Gdy dzieci wykonajà çwiczenie, poproÊ, aby w parach
porównały swoje odpowiedzi, zadajàc pytania stworzo-
nek na głos, np. Annie – Can I borrow your pencil,
please, Lucy?

• Nast´pnie odtwórz Êcie˝k´ 13. na CD 1. Zatrzymuj
nagranie po ka˝dym pytaniu, aby daç dzieciom czas
na sprawdzenie odpowiedzi.

• Sprawdê odpowiedzi, proszàc poszczególne dzieci
o przeczytanie pytaƒ kolejnych stworzonek.

Narrator: Number 1.
Annie: Can I borrow your pencil, please, Lucy?
Lucy: Yes, of course. Here you are.
Annie: Thank you.

Narrator: Number 2.
Pszczoła: Can I borrow your rubber, please, Lucy?
Can I borrow your glue, please, Lucy?
Lucy: Yes, of course. Here you are.
Pszczoła: Thank you.

Narrator: Number 3.
Colin: Can I borrow your scissors, please, Lucy?
Lucy: Yes, of course. Here you are.
Colin: Thank you.

CD1

13

CD1

10

Dodatkowy pomysł
Odtwórz wersj´ karaoke piosenki (CD1, Êcie˝ka 12).
Dzieci Êpiewajà i, tak jak w poprzednim çwiczeniu,
odgrywajà dodatkowe zwrotki z ró˝nymi
przedmiotami.

33
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Narrator: Number 4.
Âlimak: Can I borrow your pencil sharpener, please,
Lucy?
Lucy: Yes, of course. Here you are.
Âlimak: Thank you.

Narrator: Number 5.
Motyl: Can I borrow your crayons, please, Lucy?
Lucy: Yes, of course. Here you are.
Motyl: Thank you.

6 Posłuchajcie i powiedzcie (Listen and say,
Podr´cznik, s. 10)

• Powiedz: Look i wska˝ na Mrówk´ Annie na obrazku.
Zapytaj: Who’s this? i zach´ç dzieci do podania jej
imienia.

• Wska˝ na piórnik i zapytaj: What’s this? Zach´ç dzieci
do podania odpowiedzi. Nast´pnie zapytaj: What are
these? i wska˝ na ołówki. NaÊladuj pisanie ołówkiem.
Zach´ç dzieci do podania odpowiedzi. Zapytaj: What
colour are the pencils? i wska˝ na ołówki, które Mrówka
Annie wyjmuje z piórnika. Wysłuchaj odpowiedzi dzieci
i powiedz: Very good. They’re purple.

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

Wyliczanka Annie’s rap

Purple, purple
Pencils, pencils
Pencil case, pencil case
Purple pencils in my case!

• Przyłó˝ dłoƒ do ucha i powiedz: Listen. Nast´pnie
powiedz: pencil i poproÊ dzieci, aby powtórzyły słowo.
Skoncentruj si´ na dêwi´ku /p/ w słowie pencil.
Zach´ç dzieci 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´ 14. z CD 1. Zach´ç dzieci, aby si´ przyłàczyły
i mówiły wyliczank´.

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

Zakoƒczenie lekcji

Wyrecytujcie rymowank´ Tidy up rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na stronie 24.

Dodatkowe çwiczenie
z wykorzystaniem DVD (opcjonalnie)

Dzieci oglàdajà Can I borrow your crayons? (rozdział 1.)
na DVDBugsWorld 2 (patrz tak˝eZeszyt çwiczeƒ do DVD).

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

Dodatkowe çwiczenie
Zabawa z kartami obrazkowymi – Snap!: Dzieci
w parach grajà kartami przedstawiajàcymi przybory
szkolne. U˝ywajà albo tylko kart obrazkowych, albo
jednoczeÊnie kart obrazkowych i wyrazowych. Ka˝de
dziecko tasuje karty i trzyma je w pakieciku rysun-
kiem lub s∏owem w dó∏. Potem dzieci kolejno k∏adà
karty na stole i albo nazywajà przedmiot, albo
czytajà wyraz. Kiedy pojawi si´ ten sam wyraz lub
obrazek, wykrzykujà: Snap! Dziecko, które pierwsze
wykrzyknie: Snap!, zatrzymuje kart´ i dodaje do
swojego pakieciku. Zwyci´˝a dziecko, które na koƒcu
gry ma najwi´cej kart.

CD1

14

Notatki nauczyciela:
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1 Lucy’s new pencil case
Lekcja 5

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i recytowanie rymowanki
Hello rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.

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

na s. 21.

Jaki jest dzisiaj dzieƒ tygodnia?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 209–210).

Prowadzenie lekcji

1 Zagrajcie w Numbers in the air
• Zapytaj: Can you remember how to count in English?

Poka˝ kart´ obrazkowà do demonstrowania s∏ownictwa
z liczbami 1–10 i poproÊ dzieci, ˝eby liczy∏y do 10 razem
z tobà. Bàdê gotów przypomnieç im liczby, jeÊli oka˝e
si´ to konieczne.

• Powtórz to çwiczenie raz lub dwa razy, za ka˝dym

razem szybciej. JeÊli dzieci pami´tajà, pozwól im
liczyç bez twojej pomocy. Za drugim razem wskazuj na
liczby na karcie w przypadkowej kolejnoÊci i wyznaczaj
dzieci, ˝eby je mówi∏y.

• Staƒ prawie ty∏em do dzieci i rysuj liczby w powietrzu
palcem wskazujàcym, np. 3. Dzieci patrzà i identyfikujà
liczby.

• Powtórz çwiczenie kilka razy, rysujàc ró˝ne liczby.
• Zapraszaj dzieci, ˝eby po kolei wychodzi∏y na Êrodek

klasy i w ten sam sposób rysowa∏y w powietrzu liczby.
Pozostali zgadujà, co to za liczby.

• Podziel klas´ na pary. Dzieci na zmian´ rysujà liczby
w powietrzu, a ich partnerzy odgadujà. Mogà te˝ wyko-
nywaç to zadanie, udajàc, ˝e piszà palcem
wskazujàcym na swoich stolikach.

2 Zgadnijcie liczb´ przedmiotów
• Poka˝ wczeÊniej przygotowany piórnik lub torb´

z przyborami szkolnymi w Êrodku, w której masz np.:
cztery gumki, szeÊç temperówek, osiem o∏ówków itd.

• Powiedz: Here’s my pencil case! Who can guess how
many pencils I’ve got? Pos∏uchaj odpowiedzi dzieci
i, je˝eli uznasz to za wskazane, zapisz je na tablicy.

• ZaproÊ jedno dziecko na Êrodek klasy, ˝eby wyjmo-
wa∏o po jednym o∏ówku z piórnika, podczas gdy
pozosta∏e dzieci liczà: One …, two … itd.

• Powiedz, np.: Yes! I’ve got eight pencils! So (StaÊ) and
(Julka) are right! Zach´ç dzieci, ˝eby oklaskiwa∏y
poprawne odpowiedzi i mówi∏y, np.: Very good! /Great!
/Fantastic!

• Powtórz to çwiczenie z innymi przedmiotami
z piórnika.

Cele
• Liczenie 1–10
• Âpiewanie piosenki The centipede’s song

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
one, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine, ten
I’ve got … legs. I can walk / jump / dance / run /
stand on ... legs.

G∏ówne zadania
• Gra w Numbers in the air
• Zgadywanie liczby przedmiotów
• S∏uchanie piosenki The centipede’s song
• Czytanie, dopasowywanie i kolorowanie liczb
• Rysowanie dziesi´ciu nóg i wpisywanie liczb
• Âpiewanie piosenki The centipede’s song

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Biedronka Lucy, liczby 1–10)
• CD 1
• Podr´cznik, s. 11
• O∏ówki i kredki
• Piórnik lub torba zawierajàca okreÊlonà liczb´

przyborów szkolnych, np. cztery gumki, szeÊç
temperówek, osiem o∏owków itp.

• Karty z nazwami dni tygodnia
• DVD Bugs World 2 i Zeszyt çwiczeƒ do DVD

(opcjonalnie)
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3 Pos∏uchajcie piosenki The centipede’s song
• Poklep si´ po nogach lub wyciàgnij je i powiedz: Look.
These are my legs. I’ve got two legs. One … two …

• Narysuj schemat stonogi (bez nóg) na tablicy. Powiedz:
Look. This is a centipede. How many legs has it got, do
you think? Wys∏uchaj odpowiedzi.

• Dorysuj stonodze dziesi´ç nóg. PoproÊ, ˝eby w czasie,
kiedy b´dziesz rysowaç, dzieci liczy∏y razem z tobà.

• Powiedz: Let’s listen to ‘The centipede’s song’.
• Odtwórz Êcie˝k´ 15. na CD 1. Wska˝ na nogi stonogi

i wykonaj czynnoÊci wspomniane w piosence, ˝eby
pomóc dzieciom w s∏uchaniu.

Piosenka The centipede’s song

I’ve got ten legs, ten legs
One, two, three, four, five
Six, seven, eight, nine, ten.
I can walk, I can jump
I can dance, I can run
I can stand on five legs – yeah!
I’ve got ten legs, ten legs
One, two, three, four, five
Six, seven, eight, nine, ten.

• Powiedz: What can the centipede do? Podaj przykład,
˝eby pokazaç, co masz na myÊli, np. walk, i zademon-
struj palcami wykonywanie tej czynnoÊci.

• Powiedz: Let’s listen again. PoproÊ dzieci, ˝eby liczyły
przy pomocy palców do dziesi´ciu oraz zademonstruj,
jak mo˝na palcami spacerowaç, skakaç, taƒczyç,
biegaç i staç, aby pokazaç czynnoÊci z piosenki (walk,
jump, dance, run, stand). Ponownie odtwórz Êcie˝k´ 15.
na CD 1. Dzieci liczà nogi stonogi, wykonujà czyn-
noÊci palcami i włàczajà si´ w Êpiewanie piosenki.

• Sprawdê zrozumienie piosenki, mówiàc: The centipede
can ... i poproÊ dzieci o nazwanie czynnoÊci (walk,
jump, dance, run, stand) oraz ich zademonstrowanie.

4 Przeczytajcie, dopasujcie i pokolorujcie
(Read, match and colour, Podr´cznik, s. 11)

• Napisz słownie liczby 1–10 w szeregu na tablicy.
• Poka˝ dzieciom jednà kart´ obrazkowà do

demonstrowania s∏ownictwa z liczbà i poproÊ, ˝eby
powiedzia∏y t´ liczb´, np. three.

• PoproÊ jedno dziecko, by podeszło do tablicy i przymo-
cowało kart´ obrazkowà z liczbà pod jej zapisem słow-
nym, np. 3 pod wyrazem three.

• Powtórz t´ procedur´ ze wszystkimi liczbami w przy-
padkowej kolejnoÊci.

• Przeczytaj wyrazy powtórnie wraz z dzieçmi, a potem
zma˝ je z tablicy.

• Powiedz: Find page 11 i napisz numer strony podr´cz-
nika na tablicy.

• Powiedz: Now read, match and colour the numbers in
your book. Zwróç uwag´ dzieci na przyk∏ad. WyjaÊnij
lub zademonstruj, ˝e powinny pokolorowaç liczby tym
samym kolorem, co wyrazy.

• Dzieci czytajà, dopasowujà i kolorujà liczby.
• Dzieci porównujà i sprawdzajà prac´ w parach.

5 Narysujcie, napiszcie i zaÊpiewajcie
(Draw, write and sing, Podr´cznik, s. 11)

• UnieÊ podr´cznik otwarty na s. 11 i poka˝ dzieciom
rysunek gàsienicy.

• Powiedz: Look at the centipede. Draw nine legs on
the centipede and write the numbers. Zademonstruj
wykonanie polecenia.

• Dzieci dorysowujà stonodze dziewi´ç nóg i piszà
liczby. Mogà te˝ pokolorowaç nogi.

• Gdy skoƒczà, poproÊ, ˝eby pokaza∏y nogi, które doryso-
wa∏y, a nast´pnie dopisa∏y liczby i razem policzy∏y.

• Powiedz: Now let’s sing ‘The centipede’s song’ again.
Point to the legs and do the actions on your desk with
your fingers. Poka˝, jak palcami spacerowaç, biegaç,
skakaç itd., by zademonstrowaç wykonanie polecenia.

• Ponownie odtwórz Êcie˝k´ 15. na CD 1. Dzieci Êpiewajà
piosenk´, liczà nogi stonogi i wykonujà czynnoÊci
palcami.

Zakoƒczenie lekcji

Wyrecytujcie rymowank´ Tidy up rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na stronie 24.

Dodatkowe çwiczenie
z wykorzystaniem DVD (opcjonalnie)

Dzieci oglàdajà The centipede’s song na DVD Bugs
World 2 (patrz tak˝e Zeszyt çwiczeƒ do DVD).

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenie 3. w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
Zabawa muzyczna: Dzieci stojà lub siedzà w kole.
Rozdaj im w przypadkowym porzàdku karty obraz-
kowe do demonstrowania s∏ownictwa z liczbami.
Odtwórz jakàkolwiek muzyk´ z CD. Dzieci podajà
sobie w kole karty obrazkowe do demonstrowania
s∏ownictwa zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zatrzymaj muzyk´ i wykrzyknij liczb´, np. Three!
Dziecko, które ma wywo∏anà przez ciebie liczb´, wy-
biera koleg .́ Obydwoje stajà w Êrodku ko∏a i wykonujà
polecenia, które wydajesz, np.: Jump! /Touch your
nose! /Say hello to three friends! /Dance! /Sing a song!
/Touch something red. /Count to ten! itd. Je˝eli obyd-
woje robià to poprawnie, wszyscy klaszczà i mówià
np.: Very good! / Fantastic! i zabawa jest kontynuo-
wana. Kiedy dzieci dobrze poznajà gr´, mo˝esz je
poprosiç, by zamiast ciebie wydawa∏y polecenia.

CD1

15

Dodatkowy pomysł
W parach dzieci po kolei zgadujà i liczà przedmioty
w swoich w∏asnych piórnikach.
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1 Lucy’s new pencil case
Lekcja 6

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i recytowanie rymowanki
Hello rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.

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

na s. 21.

Jaki jest dzisiaj dzieƒ tygodnia?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub
dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 209–210).

Prowadzenie lekcji

1 ZaÊpiewajcie i odegrajcie piosenk´
The centipede’s song

• Zapytaj: Do you remember the centipede? i zanuç
melodi´ piosenki. Zapytaj, np.: How many legs has the
centipede got? (u˝ywaj gestów, ˝eby przypomnieç
dzieciom znaczenie, je˝eli to konieczne) Four? Six?
Eight? itd., a dzieci mówià: No!, dopóki w koƒcu nie
zapytasz: Ten? (Yes!).

• Powiedz: Let’s sing and act out ‘The centipede’s song’.

• PoproÊ pi´cioro dzieci, ˝eby wysz∏y na Êrodek klasy
i udawa∏y stonog´. Poka˝, ˝e powinny stanàç w rz´dzie
i po∏o˝yç r´ce na biodrach dziecka stojàcego z przodu.

• Powiedz, np.:Walk! / Jump! /Run! /Dance! / Stand on five
legs!, a „stonoga” çwiczy czynnoÊci podane w piosence.

• Odtwórz Êcie˝k´ 15. na CD 1. Dzieci, które sà stonogà,
odgrywajà piosenk ,́ podczas gdy reszta klasy Êpiewa.

• Powtórz procedur´ z innymi dzieçmi w roli stonogi
lub podziel klas´ na grupy sk∏adajàce si´ z pi´ciorga
dzieci i niech kilka „stonóg” jednoczeÊnie odgrywa
i Êpiewa piosenk´.

Piosenka The centipede’s song

I’ve got ten legs, ten legs
One, two, three, four, five
Six, seven, eight, nine, ten.
I can walk, I can jump
I can dance, I can run
I can stand on five legs – yeah!
I’ve got ten legs, ten legs
One, two, three, four, five
Six, seven, eight, nine, ten.

Uwaga: Dzieci mogà te˝ pozostaç na miejscach
i odgrywaç piosenk´ palcami na stolikach.

2 Zagrajcie w Legs and wings
• Powiedz: Stand up, please. Powiedz: Legs! i poka˝,

˝e dzieci majà klepaç si´ po nogach i maszerowaç
w miejscu. Potem powiedz:Wings! i zademonstruj, ˝e
powinny machaç r´kami, tak jakby to by∏y skrzyd∏a.

• Mów na zmian´: Legs! /Wings!, a dzieci wykonujà
czynnoÊci. Zwi´kszaj tempo mówienia, w miar´ jak

CD1

15

Cele
• Sprawdzanie, czy stworzonka majà skrzyd∏a

i liczenie ich nóg
• Rozpoznawanie i nazywanie owadów

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
I’ve got … I can walk / jump / dance / run / stand
on ... legs.
ladybird, snail, butterfly, bee, spider, worm, insect
one, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine, ten

G∏ówne zadania
• Âpiewanie i odgrywanie piosenki

The centipede’s song
• Gra Legs and wings
• Zgadywanie, jaki to owad
• Zaznaczanie, liczenie i wpisywanie. ZakreÊlanie

owadów kó∏kiem
• Rysowanie i nazywanie ulubionego stworzonka

Materia∏y
• Karta obrazkowa do demonstrowania s∏ownictwa

(Biedronka Lucy)
• CD 1
• Podr´cznik, s. 12
• O∏ówki i kredki
• Karty z nazwami dni tygodnia
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dzieci nabierajà pewnoÊci siebie.
• Narysuj na tablicy pajàka. Powiedz: This is a spider.
Has a spider got legs? Zademonstruj, ˝e dzieci powinny
powiedzieç: Yes! i maszerowaç w miejscu. Potem zapy-
taj: Has a spider got wings? i poka˝, ˝e powinny
powiedzieç: No! i za∏o˝yç r´ce.

• Narysuj na tablicy d˝d˝ownic´. Zadawaj pytania
i poproÊ dzieci, ˝eby odpowiada∏y w ten sam sposób,
co w odniesieniu do pajàka.

• Narysuj na tablicy pszczo∏ .́ Zadawaj pytania i poproÊ
dzieci, ˝eby odpowiada∏y w ten sam sposób.

3 Popatrzcie, napiszcie i zakreÊlcie
(Look, write and circle, Podr´cznik, s. 12)

• Powiedz: Insects are a group of very small animals.
Insects have got wings and six legs. Je˝eli b´dzie taka
potrzeba, za pomocà gestów i/lub j´zyka polskiego
wyjaÊnij sens swoich s∏ów.

• Wska˝ na obrazki pajàka, robaka i pszczo∏y na tablicy.
Zapytaj: Is a spider an insect? (No) Is a worm an insect?
(No) Is a bee an insect? (Yes).

• Powiedz: Let’s find out which bugs are insects. Open
your books. Find this page i napisz cyfr´ 12 na tablicy.

• Wskazuj kolejno na zdj´cia i pytaj dzieci: What’s this?
Zach´ç je do udzielenia odpowiedzi po angielsku
(ladybird, snail, butterfly, bee, spider, worm). Zwróç ich
uwag´ na to, ˝e zdj´cia sà podpisane i poproÊ, aby
w parach przeczytały na głos wyrazy. Mo˝esz te˝
napisaç na tablicy nazwy stworzonek w przypadkowej
kolejnoÊci i poprosiç, aby dzieci spróbowały je odczy-
taç i powiedziały numer odpowiadajàcego im zdj´cia
w podr´czniku.

• Powiedz: Remember! Insects have got wings and six
legs. Look at the photos in turn. Tick if the bug has got
wings (napisz � na tablicy, by pokazaç, jak wyglàda).
Then count the legs and write the number. Zwróç
uwag´ dzieci na przyk∏ad.

• Dzieci odkreÊlajà, liczà i piszà liczb´ nóg na ka˝dym
zdj´ciu.

• Sprawdê wykonanie zadania, pytajàc, np.: Has the
butterfly got wings? (Yes) Has the butterfly got legs?
(Yes) How many? (Six)

• Powiedz: Insects have how many legs? (Six) And wings?
(Yes) Now circle the insects i zademonstruj wykonanie
polecenia.

• Dzieci zakreÊlajà owady kó∏kami.
• PoproÊ, aby w parach dzieci nazwały wszystkie owady,

które zakreÊliły. Nast´pnie sprawdê odpowiedzi z całà
klasà. Mów nazwy poszczególnych stworzonek. JeÊli
dane stworzonko jest owadem, dzieci wołajà: Insect!

4 Narysujcie, pokolorujcie i powiedzcie
(Draw, colour and say, Podr´cznik, s. 12)

• Powiedz: Draw and colour your favourite bug i je˝eli to
b´dzie konieczne, wyjaÊnij po polsku, co masz na
myÊli. PoproÊ dzieci, ˝eby wybra∏y swojego ulubio-
nego owada z çwiczenia pierwszego lub narysowa∏y
jakiegoÊ owada wed∏ug swego uznania.

• Podczas gdy dzieci pracujà, obserwuj, co robià i pytaj
o owady, np.: Has it got wings? /How many legs has it
got? /Is it an insect?

• Gdy dzieci skoƒczà, poproÊ, aby powiedziały jakie
stworzonko narysowały. JeÊli narysowały stworzonko,
które nie wyst´puje w podr´czniku, naucz je jego
angielskiej nazwy.

• Powiedz: Listen and raise your hand if your bug has
got what I say i jeÊli to konieczne, wyjaÊnij po polsku,
co masz na myÊli.

• Powiedz, np.: Six legs! /No wings! /Eight legs! /No
legs! /Wings! itd. Dzieci s∏uchajà i podnoszà r´ce,
je˝eli ich stworzonko ma cechy, o których mówisz.

Zakoƒczenie lekcji

Wyrecytujcie rymowank´ Tidy up rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na stronie 24.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenia 4. i 6. w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
Plastyka i prace r´czne – Bug mural: Przygotuj
sam albo poproÊ dzieci o przygotowanie namalowa-
nego t∏a z zielonà trawà, niebieskim niebem,
drzewami i kwiatami na du˝ym zwoju papieru.
UmieÊç malowid∏o na Êcianie. Daj dzieciom zarysy
kszta∏tów ró˝nych stworzonek. Dzieci kolorujà lub
malujà, wycinajà stworzonka i umieszczajà je
w dowolnych miejscach na zawieszonym na Êcianie
zwoju. Mogà potem przyglàdaç si´ malowid∏u
i rozmawiaç o nim, np.: Howmany butterflies? Three. /
What colour are they? Red and yellow. / Where’s the
centipede? Here! itd.

Dodatkowy pomysł
Zapytaj dzieci, czy potrafià nazwaç jakieÊ inne owady
po polsku, np.: konik polny, ˝uk, osa. WyjaÊnij po
polsku, ˝e owady stanowià najwi´kszà grup´
bezkr´gowców (ma∏e zwierz´ta bez kr´gos∏upa
i szkieletu). Owady majà szeÊç nóg i trzy cz´Êci cia∏a.
Wi´kszoÊç owadów ma równie˝ skrzyd∏a.
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1 Lucy’s new pencil case
Lekcja 7

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i recytowanie rymowanki
Hello rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.

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

na s. 21.

Jaki dziÊ jest dzieƒ tygodnia?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 209–210).

Prowadzenie lekcji

1 Przypomnijcie sobie historyjk´
• Zapytaj: Can you remember the story about Lucy’s new
pencil case? ZaproÊ oÊmioro dzieci na Êrodek klasy.
Rozdaj ka˝demu z nich w przypadkowej kolejnoÊci
karty obrazkowe do historyjki. PoproÊ, ˝eby u∏o˝y∏y

je w rz´dzie zgodnie z akcjà historyjki. Zach´ç
pozosta∏e dzieci, by im pomog∏y.

• PoproÊ dzieci stojàce na Êrodku, ˝eby kolejno pokazy-
wa∏y karty obrazkowe do historyjki, a pozosta∏a cz´Êç
klasy przypomina historyjk´, np.:
(karta obrazkowa 1 do historyjki 1.) Here’s … (Lucy the
ladybird) and ... (Annnie the ant, Colin the caterpillar,
Snail, Bee, Butterfly) at school. And this is Miss Worm,
the bugs’ teacher.
(karta obrazkowa 2 do historyjki 1.) Lucy’s got
a new … (pencil case). What’s in the pencil case?
(a pencil, rubber, pencil sharpener, crayons, scissors, glue).
(karta obrazkowa 3 do historyjki 1.) What does Annie
borrow? (the pencil) What does Bee borrow? (the
rubber) itd.

2 Wykonajcie miniksià˝eczk´ i pos∏uchajcie
historyjki
(Make the minibook and follow the story,
Podr´cznik, ss. 81–82)

• Powiedz: Find pages 81 and 82 i napisz liczby na tablicy.
• Poka˝ dzieciom miniksià˝eczk´, którà przygotowa∏eÊ.

Powiedz: Let’s make a book of the story. Cut and fold
the pages like this i zademonstruj wykonanie polecenia.

• Kiedy dzieci poprawnie z∏o˝à strony miniksià˝eczek,
zszyj je. Potem powiedz: Now cut here i zademonstruj,
jak przecinaç strony wzd∏u˝ kropkowanej linii na
górze, by je rozdzieliç.

• Gdy dzieci skoƒczà, wyjaÊnij po polsku, ˝e w mini-
ksià˝eczkach znajduje si´ kilka zdaƒ z historyjki.
Powiedz, np.: Listen and follow with your finger
i zademonstruj wykonanie polecenia.

Cele
• Przypomnienie historyjki
• Wykonanie miniksià˝eczki i Êledzenie akcji

historyjki
• Opowiadanie historyjki z u˝yciem miniksià˝eczki

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
pencil, rubber, pencil sharpener, crayons,
scissors, glue, pencil case
I’ve got …, Can I borrow your …, please?
Yes, of course. Here you are. Thank you.
No, sorry.

G∏ówne zadania
• Przypomnienie historyjki
• Wykonanie miniksià˝eczki i Êledzenie akcji

historyjki
• Wys∏uchanie i opowiadanie historyjki
• Âpiewanie piosenki z historyjki Can I borrow

your rubber, please?
• Kolorowanie obrazków w miniksià˝eczce

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Biedronka Lucy, o∏ówek, piórnik, gumka,
temperówka, kredki, no˝yczki, klej)

• CD 1
• Karty obrazkowe do historyjki 1.
• Podr´cznik, ss. 81–82 (miniksià˝eczka)
• Miniksià˝eczka, którà przygotowa∏eÊ
• No˝yczki, zszywacz i zszywki, o∏ówki, kredki
• Karty z nazwami dni tygodnia
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40

• Przeczytaj miniksià˝eczk´ (s. 1: Hello, bugs! /s. 2:
Look! /s. 3: Can I borrow your pencil, please? /s. 4: Here
you are! /s. 5: Can I borrow your scissors, please? /s. 6:
Oh dear! /s. 7: Thank you. I can work now. /s. 8: Very
good, bugs!). Mów dzieciom, kiedy majà przewracaç
kartki w czasie czytania. Dzieci s∏uchajà i wskazujà
kolejne cz´Êci historyjki.

3 Pos∏uchajcie historyjki i opowiedzcie jà
• Powiedz: Now let’s listen and tell the story using the
minibooks. Point to the pictures i zademonstruj to.
Powiedz: Look at the next page when you hear …
(naÊladuj sygna∏). Je˝eli b´dzie to konieczne, wyjaÊnij
po polsku, co masz na myÊli.

• Odtwórz Êcie˝k´ 10. na CD 1. Dzieci Êledzà historyjk´
w miniksià˝eczkach i w∏àczajà si´ w mówienie
poszczególnych partii tekstu wraz z tobà na tyle,
na ile potrafià.

Historyjka 1: Lucy’s new pencil case
(tekst historyjki znajduje si´ na s. 26)

4 ZaÊpiewajcie piosenk´ z historyjki
Can I borrow your rubber, please?

• Powiedz: Look at page two i poka˝ t´ stron´ w mini-
ksià˝eczce. Powiedz: Let’s sing and pretend to ask
Lucy: Can I borrow your rubber, please?

• Odtwórz Êcie˝k´ 11. na CD 1. Dzieci Êpiewajà piosenk´
i wyciàgajà r´ce, udajàc, ˝e proszà Biedronk´ Lucy
o ka˝dy przedmiot.

Piosenka Can I borrow your rubber,
please?

Can I borrow your rubber, please?
(wyciàgnij r´ce w geÊcie proÊby)

Yes, of course. Here you are.
(udawaj, ˝e podajesz gumk´)

Can I borrow your rubber, please?
(czynnoÊci jak w zwrotce 1.)

Here you are. Thank you. (udawaj, ˝e oddajesz gumk´
i z∏ó˝ r´ce w geÊcie podzi´kowania)

Can I borrow your crayons, please?
(czynnoÊci jak w zwrotce 1.)

Yes, of course. Here you are.
Can I borrow your crayons, please?
Here you are. Thank you.

Can I borrow your scissors, please?
(czynnoÊci jak w zwrotce 1.)

Yes, of course. Here you are.
Can I borrow your scissors, please?
Here you are. Thank you.
Here you are. Thank you.

5 Pokolorujcie obrazki w miniksià˝eczce
• Powiedz: Colour the pictures in the minibook. Look. On
page two, colour the …. (pencil case). On page 3, colour
the ... (pencil). On page 4, colour the … (pencil sharpener).
On page 5, it says ‘Can I borrow your …? (sprowokuj
odpowiedê scissors) so you colour the … (scissors).

• Dzieci kolorujà obrazki w miniksià˝eczkach.

Zakoƒczenie lekcji

Wyrecytujcie rymowank´ Tidy up rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na stronie 24.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenie 5. w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
Ok∏adka miniksià˝eczki: Daj ka˝demu dziecku
skopiowany egzemplarz ok∏adki miniksià˝eczki
ze s. 207. Przed skopiowaniem mo˝esz napisaç tytu∏
historyjki na jasnej kropkowanej linii w miejscu na
to przeznaczonym. Dzieci rysujà i kolorujà ilustracj´
na ok∏adk´ do swojej ksià˝eczki, nast´pnie wpisujà
tytu∏ na liniach kropkowanych i zapisujà swoje imiona
w miejscu do tego przeznaczonym. Na koniec zszyj
ok∏adk´ z resztà ksià˝eczki.

CD1
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1 Lucy’s new pencil case
Lekcja 8

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy i recytowanie rymowanki
Hello rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.

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

na s. 21.

Jaki jest dzisia dzieƒ tygodnia?
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 21.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 209–210).

Prowadzenie lekcji

1 Zagrajcie w Bugs team game
• Podziel klas´ na dwa lub trzy zespo∏y. PoproÊ, ˝eby

ka˝dy zespó∏ wybra∏ nazw´ stworzonka dla siebie,
np.: caterpillars, bees itp.

• Napisz nazwy zespo∏ów na tablicy i narysuj korpus
biedronki (jeszcze bez nóg i kropek) do wpisywania
liczby punktów pod ka˝dà nazwà.

• Przygotuj wszystkie karty obrazkowe do demonstrowa-
nia s∏ownictwa, które by∏y u˝ywane w trakcie realizo-
wania tego rozdzia∏u, w przypadkowym porzàdku na
stosiku (stworzonka, liczby 1–10 i przybory szkolne).
Przygotuj analogiczny stosik z kartami wyrazowymi.

• Pokazuj po kolei zespo∏om karty obrazkowe do
demonstrowania s∏ownictwa. Dzieci podnoszà r´k´,
je˝eli znajà dane s∏owo. Za ka˝dym razem wybieraj
inne dziecko. Je˝eli dzieci powiedzà s∏owo poprawnie,
zdobywajà punkt dla swojego zespo∏u, a ty dorysowujesz
kropk´ lub nog´ ich biedronce na tablicy. Je˝eli dzieci
nie mogà przypomnieç sobie s∏owa, kolejka przechodzi
na inny zespó∏. Bardzo dok∏adnie wyjaÊnij, ˝e biedronka
traci nog´ lub kropk´, je˝eli dzieci b´dà krzyczeç.

• Powtórz zabaw´, wykorzystujàc karty wyrazowe. Dzieci
zg∏aszajà si´ i na g∏os odczytujà s∏owa na kartach.

• Zwyci´˝a zespó∏, który na koƒcu gry ma najwi´cej
kropek lub nóg.

2 Pos∏uchajcie i przyklejcie naklejki. Wpiszcie
wyrazy (Listen and put on the stickers.
Write the words, Podr´cznik, s. 3)

• Poka˝ dzieciom naklejki i powiedz: Find the stickers
for Unit 1.

• Wskazuj kolejno naklejki i poproÊ dzieci, by powie-
dzia∏y, co na nich widzà.

• Otwórz podr´cznik na s. 13 i poproÊ, by dzieci zrobi∏y
to samo.

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

i ocenie post´pów w nauce

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
pencil, rubber, pencil sharpener, crayons,
scissors, glue
Can I borrow your …, please? Yes, here you are.
Thank you. I’ve got a new (pencil)
I’m .... What’s your name?
Liczby 1–10

G∏ówne zadania
• Gra w Bugs team game
• S∏uchanie i przyklejanie rysunkowych naklejek.

Wpisywanie wyrazów
• Czytanie i wpisywanie liczb
• Dopasowywanie zdaƒ do obrazków
• Przyklejanie w nagrod´ naklejki z Biedronkà Lucy
• Umieszczanie naklejek ze zdj´ciami w S∏owniczku

obrazkowym. Sprawdzanie w∏asnej wiedzy

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa

(Biedronka Lucy, Gàsienica Colin, Motyl, Pszczo∏a,
Âlimak, o∏ówek, piórnik, gumka, temperówka,
kredki, no˝yczki, klej, liczby 1–10)

• Karty wyrazowe oraz karty ze stworzonkami
[z poziomu 1.]

• CD 1
• Naklejki do rozdzia∏u 1.
• Podr´cznik, ss. 13, 14 i 76
• Karty z nazwami dni tygodnia
• DVD Bugs World 2 oraz Zeszyt çwiczeƒ do DVD

(opcjonalnie)
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• Powiedz: Listen and put the stickers on Lucy!
Zademonstruj wykonanie polecenia.

• Odtwórz Êcie˝k´ 16. na CD 1. Rób pauzy, ˝eby daç
dzieciom czas na przyklejenie naklejek.

Number one: Can I borrow your crayons, please? /
Yes. Here you are. /Thank you.
Number two: Can I borrow your rubber, please? /
Yes. Here you are. /Thank you.

Number three: Can I borrow your scissors, please? /
Yes. Here you are. /Thank you.

Number four: Can I borrow your pencil sharpener,
please? /Yes. Here you are. /Thank you.

Number five: Can I borrow your pencil, please? /
Yes. Here you are. /Thank you.

Number six: Can I borrow your glue, please? /
Yes. Here you are. /Thank you.

• Sprawdzaj wykonanie zadania, mówiàc, np.: Number
one, a dzieci mówià ca∏e zdanie albo podajà nazwy
przedmiotów.

• Powiedz: Now write the words to match the stickers
i zademonstruj wykonanie polecenia. Mo˝esz równie˝
przymocowaç karty wyrazowe z zestawu klasowego
do tablicy, a dzieci przepisujà odpowiednie wyrazy we
w∏aÊciwych miejscach na stronie.

3 Przeczytajcie i wpiszcie numery
(Read and write the numbers,
Podr´cznik, s. 13)

• Wska˝ na drugie çwiczenie na s. 13.
• Powiedz: Look at the bugs. Read and write the numbers.
• WyjaÊnij zadanie, mówiàc: Look at Lucy. Her numbers
say ... (one) and (eight) so you write ‘1’ here and …

• Dzieci czytajà i wpisujà cyfry.
• Sprawdzaj odpowiedzi, mówiàc, np.: Lucy’s got
numbers …, a dzieci podajà numery.

4 Popatrzcie i dopasujcie (Look and match,
Podr´cznik, s. 14)

• Powiedz: Find page 14 i poka˝ dzieciom podr´cznik
otwarty na tej stronie. Wska˝ na chłopca i dziewczyn-
k´ w historyjce i przedstaw ich: This is Mark and this
is Sara. Zapytaj: Where are they? Posłuchaj odpowiedzi
dzieci po polsku. Wska˝ na ołówek trzymany przez
Marka i zapytaj: What has Mark got? Kiedy dzieci
odpowiedzà: pencil, pochwal je, mówiàc, np.: Very
good!

• Powiedz: Look at the pictures. Read what Mark and
Sara say. Match the words and the pictures. WyjaÊnij
po polsku, co dzieci majà zrobiç. Zwróç uwag´ dzieci
na przykład i podkreÊl, ˝e majà wpisaç tylko numer
dymka pasujàcego do danej scenki na ilustracji.

• Kiedy dzieci skoƒczà, wska˝ na Marka na pierwszym
obrazku i zapytaj: What’s Mark saying? JeÊli to
konieczne, wyjaÊnij po polsku, co masz na myÊli.
PoproÊ dzieci, aby podały numer dopasowanego
dymka. PoproÊ ochotnika o odczytanie treÊci
odpowiedniego dymka na głos. Powtórz procedur´
z pozostałymi dymkami na wszystkich obrazkach.
(Odpowiedzi: obrazek 1. – dymki 3. i 2., obrazek 2. –
dymek 4., obrazek 3. – dymek 1.)

5 Przyklejcie naklejk´ z Biedronkà Lucy
• Powiedz: Find the stickers i poka˝ stron´ z naklejkami.
• Powiedz: We’ve finished Unit 1. Zadawaj pytania,

np.:What have you learnt in English? /Are you happy
with your work?, wyjaÊniajàc po polsku, co masz na
myÊli. W miar´ jak dzieci odpowiadajà, powiedz,
np.: Lucy the ladybird is very happy with your work!
Put a sticker of Lucy here! i wska˝ miejsce na stronie
w podr´czniku.

• Dzieci przyklejajà naklejk´ z Biedronkà Lucy w swoich
ksià˝kach, by pokazaç, ˝e z powodzeniem zakoƒczy∏y
prac´ nad rozdzia∏em.

6 Uzupełnijcie Słowniczek obrazkowy (Go to
the Picture Dictionary, Podr´cznik, s. 76)

• Powiedz: Find this page. Napisz liczb´ 76 na tablicy
i poka˝ dzieciom podr´cznik otwarty na tej stronie.

• WyjaÊnij po polsku, ˝e po zakoƒczeniu ka˝dego roz-
działu dzieci powinny uzupełniç Słowniczek obrazkowy
naklejkami ze zdj´ciami przedstawiajàcymi kluczowe
słownictwo, którego si´ nauczyły w danym rozdziale.
Pod koniec roku szkolnego cały Słowniczek b´dzie
zapełniony.

• Czytaj słowa z pierwszego 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 z podpisem i poka˝
stron´ podr´cznika 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 powiedz, np.: Well done! Pencil! Powtórz

CD1

16
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çwiczenie jeszcze raz lub dwa.
• Dobierz dzieci w pary i powiedz: Cover the word.

Dzieci na zmian´ zakrywajà naklejki i zgadujà, którà
naklejk´ zakrył kolega / zakryła kole˝anka.

Zakoƒczenie lekcji

Wyrecytujcie rymowank´ Tidy up rap
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na stronie 24.

Dodatkowe çwiczenie
z wykorzystaniem DVD (opcjonalnie)

Dzieci oglàdajà Fun with Lucy (rozdzia∏ 1.) na DVD
Bugs World 2 (patrz tak˝e Zeszyt çwiczeƒ do DVD).

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenia 7., 8. i 9.
Ochotnicy mogà tak˝e wykonaç projekt My school
w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
Słowniczek obrazkowy: Dzieci pracujà w parach
i sprawdzajà wzajemnie swojà znajomoÊç słówek
z rozdziału 1. wykorzystujàc uzupełnionà naklejkami
s. 76 podr´cznika. Jedno dziecko mówi, np. Find the
pencil, drugie dziecko wskazuje jak najszybciej na
właÊciwe zdj´cie. Po trzech kolejkach dzieci
zamieniajà si´ rolami.

Dodatkowy pomysł
W celu poçwiczenia pisowni kluczowego słownictwa
dzieci mogà zapisaç słowa na osobnych karteczkach
papieru i bawiç si´ w parach w zgadywanie
zakrytych słów.

Praca ze S∏owiczkiem 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 obraz-
kowego i samodzielnie sprawdzaç, które słowa pami´-
tali lub testowaç swojà wiedz´ wzajemnie w parach.
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44

Can I borrow your crayons, please?
Pani Green: Hello, children! How are you today?
Dzieci: Fine, thank you, Miss Green. How are you?
Pani Green: I’m fine, thank you.
Emma: Look, Katie. I’ve got a new pencil case.
Katie: Wow! Fantastic!
Emma: Look, I’ve got a pencil, crayons, glue, scissors, and
a rubber and a pencil sharpener.

Katie: Brilliant!
Pani Green: OK, children. Let’s start our work.
Dzieci: Yes, Miss Green.
Tom: Can I borrow your scissors, please, Emma?
Emma: Yes, of course. Here you are.
Tom: Thank you.
Katie: Can I borrow your pencil sharpener, please,
Emma?

Emma: Yes, of course. Here you are.
Katie: Thank you.
Sophie: Can I borrow your glue, please, Emma?
Emma: Yes. Here you are.
Sophie: Thank you.
Ben: Can I borrow your crayons, please, Emma?
Emma: Here you are.
Ben: Thank you. This is great!
Sam: Can I borrow your rubber, please, Emma?
Emma: Yes. Here you are.
Sam: Thank you.
Katie: Can I borrow your pencil, please, Emma?
Emma: No, sorry.
Katie: Oh, sorry, Emma! Here’s your pencil sharpener.
Sophie: Here’s your glue.
Ben: And your crayons.
Sam: And your rubber.
Tom: And your scissors.
Emma: Oh, thank you! I can work now!
Dzieci: Finished, Miss Green!
Pani Green: Well done, everybody. Great work!

The centipede’s song
I’ve got ten legs, ten legs
One, two, three
Four, five, six
Seven, eight, nine, ten!

I can walk, I can jump
I can dance, I can run
I can stand on five legs – yeah!

I’ve got ten legs, ten legs
One, two, three
Four, five, six
Seven, eight, nine, ten!

Fun with Lucy
Lucy: Can you say what I’ve got in my pencil case? I’ve
got a pencil. I’ve got a rubber. I’ve got a pencil
sharpener. I’ve got crayons. I’ve got scissors. I’ve
got glue.

How many?
Lucy: How many legs? Six legs! How many legs? Eight
legs! How many legs? Six legs! How many legs?
No legs! How many legs? Six legs! How many legs?
No legs!

Rozdzia∏ 1 Scenariusz nagraƒ DVD
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