
70

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

• whiskers, teeth, tail, body, tongue, ears, eyes, mouth

• long, big, small

• tiger, gorilla, snake, leopard, whale, lion, zebra,

crocodile, giraffe

• eat

• leaves, flowers, plants, fruit

• insects, turtles

Struktury:

• I’m a…

• I’ve got (a) …/I haven’t got (a) …

• I’m great/big.

• How do you spell …?

• … live in the jungle/sea/grasslands

• … live in rivers

• I’m scared./I’m not scared.

• What (a) big/long…!

• What about you andme?

S∏ownictwo i struktury powtarzane

• two, three, four

• legs

• true, false

• body, legs

• yellow, green, purple, brown, black, orange, white

• fish

• favourite

• Is it a …?, It’s a …

• Look!

• Help!

• You’re a…

J´zyk bierny

• …are walking in the jungle.

• Now it’s raining.

• cave

• storm

• wild animals

• Put your finger on your lips.

• Be quiet, please.

Wymowa

• Rozró˝nianie dêwi´ków /t/ i /T/

TreÊci mi´dzyprzedmiotowe

• Nauki przyrodnicze: charakterystyka i Êrodowisko

naturalne dzikich zwierzàt

Cele nauczania

• Nazywanie i opisywanie cz´Êci cia∏a zwierzàt

• Opisywanie dzikich zwierzàt

• S∏uchanie i rozumienie historyjki

• Czytanie historyjki

• Âpiewanie piosenek

• U˝ywanie j´zyka angielskiego podczas gier

• Mówienie o tym, jakie Êrodowisko naturalne

zamieszkujà zwierz´ta

• Odgrywanie krótkich dialogów

• UÊwiadamianie sobie zwiàzku pomi´dzy wymowà

dêwi´ków a pisownià

• Czytanie historyjki komiksowej

• Wykonywanie miniksià˝eczki

Zagadnienia spo∏eczno-kulturowe

• GotowoÊç uczestniczenia w powtarzajàcych si´

sytuacjach lekcyjnych

• Zainteresowanie naukà o dzikich zwierz´tach

• PrzyjemnoÊç ze s∏uchania i czytania historyjki

• GotowoÊç uczestniczenia w zadaniach klasowych

• RadoÊç z wykonywania miniksià˝eczki

• Zainteresowanie poprawnoÊcià podczas

wykonywania zadaƒ pisemnych w podr´czniku

• Szacunek wobec kolegów i kole˝anek w klasie

• GotowoÊç uczestniczenia w powtarzajàcych si´

sytuacjach lekcyjnych
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3 What’s the matter, Tiger?
Lekcja 1

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy
• Przywitaj si´ z dzieçmi, mówiàc: Hello, children!

Zach´ç je do odpowiedzi: Hello! Zapytaj: How are you
today? i nak∏oƒ je do odpowiedzi: Fine.

• Poka˝ karty do demonstrowania s∏ownictwa z Pajàkiem
Spikiem i Konikiem Polnym Gracie. Dzieci witajà si´
ze stworzonkami s∏owami: Hello, Spike. Hello, Gracie.

S∏uchaj i przy∏àcz si´
• Wyrecytuj rymowank´ Hip-hip, wykonujàc opisane

czynnoÊci.
• Powtórz rymowank´, zach´cajàc dzieci do przy∏àcze-

nia si´ i wykonywania czynnoÊci razem z tobà.

Rymowanka Hip-hip
Hip-hip (ko∏ysz biodrami na boki)
Hip-hip (ko∏ysz biodrami na boki)
Put your finger (unieÊ palec)

On your lips (po∏ó˝ palec na ustach)
Be quiet, please! (przyłó˝ palec do ust w geÊcie nakazy-

wania ciszy)
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 212–213).

S∏owo dnia Pajàka Spike’a
(Ksià˝ka ucznia, s. 76)

• UnieÊ wysoko kart´ obrazkowà z Pajàkiem Spikiem.
Powiedz: Today Spike has a special word.

• Powiedz: Open your books at page 76. and look at words
in unit 2. Guess which word is Spike’s word of the day.
Put a cross next to that word. JeÊli to konieczne, wyjaÊ-
nij po polsku, co masz na myÊli.

• Podczas gdy dzieci wybierajà wyraz, przymocuj do tab-
licy wszystkie karty obrazkowe z rozdziału 2, dyskret-
nie umieszczajàc pod kartà z butami sportowymi kart´
obrazkowà z Pajàkiem Spikiem.

• Powiedz: Now let’s see which word is Spike’s word of the
day.WyjaÊnij po polsku, ˝e uczniowie powinni wstaç,
kiedy wskazujesz na kart´ ze s∏owem, które wczeÊniej
wybrali.

• Odtwórz Êcie˝k´ 2. na CD 1 z rymowankà Spike’s word
of the day chant.

Rymowanka Spike’s word of the day
chant

Look at the cards.
1, 2, 3.
Guess my word.
It’s very easy!

• Po ostatnich s∏owach rymowanki wska˝ pierwszà kart´
obrazkowà i spytaj: Is it shoes? Zach´ç wszystkie dzieci,
które wybra∏y s∏owo shoes, aby wsta∏y.

CD1

2

trainers

Cele

• Nazywanie cz´Êci cia∏a zwierzàt
• Âpiewanie piosenki I’ve got whiskers

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
whiskers, teeth, tail, mouth, body, tongue,
eyes, ears
I’ve got …
I’m a …
tiger, gorilla, snake, crocodile
big, long, small, great
How do you spell …?

G∏ówne zadania

• Zgadywanie, jaka to karta
• S∏uchanie i powtarzanie s∏ów
• Pokazywanie cz´Êci cia∏a zwierzàt
• Dopasowywanie kart obrazkowych do kart

wyrazowych
• Âpiewanie piosenki I’ve got whiskers
• S∏uchanie dialogu, zadawanie pytaƒ

i literowanie s∏ów
• Gra My favourite words

Materia∏y

• Karty obrazkowe do demonstrowania s∏ownictwa
(Pajàk Spike, Konik Polny Gracie, Spike’s Camera
Flashcard, karty z ubraniami do rozdzia∏u 2., karty
z cz´Êciami cia∏a zwierzàt: z´by, wàsy, uszy, tu∏ów,
oczy, j´zyk, ogon, paszcza)

• Karty wyrazowe do rozdzia∏u 3.
• CD 1
• Podr´cznik, ss. 23, 76
• O∏ówek
• fotokopie çwiczenia 1., rozdzia∏ 3., s. 264

z Dodatkowych çwiczeƒ dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)
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• Odwróç pierwszà kart´, aby uczniowie mogli zobaczyç,
czy znajduje si´ pod nià karta z Pajàkiem Spikem. JeÊli
jej nie ma, powiedz: No! i powtórz procedur´ z kolejny-
mi kartami obrazkowymi. Kiedy odkryjesz kart´ z Pajà-
kiem Spikem, powiedz: Yes! Well done! Spike’s word of
the day is trainers.

• Poka˝ gestem uczniom, którzy zgadli prawid∏owo, aby
pozostali w pozycji stojàcej i wskazujàc ich po kolei,
mów wyliczank´ Spike’s choosing rhyme. Dziecko, na
które padnie ostatnie s∏owo, zostaje dy˝urnym na czas
dzisiejszej lekcji.

Spike’s choosing rhyme
Spike’s word
1, 2
Spike says
It’s you!

• Na tablicy narysuj tyle poziomych kresek, ile jest liter
w słowie dnia trainers. PoproÊ dzieci, aby przeliterowały
słowo trainers. Zapisuj litery po kolei, jak dzieci je
podajà.

• PoproÊ dzieci, aby wymazały z podr´czników krzy˝yk,
który postawiły przy wybranym przez siebie wyrazie.

• Dy˝urny nast´pnie pisze dat´ na tablicy i rozdaje
wszystkie materiały potrzebne w trakcie lekcji.

Prowadzenie lekcji

1 Zgadnijcie, jaka to karta
• Zakryj kartà obrazkowà (Spike’s Camera Flashcard)

jednà z kart do demonstrowania s∏ownictwa przedsta-
wiajàcych cz´Êci cia∏a zwierzàt. Poruszaj otworem po
ca∏ym obrazku, pokazujàc jego ró˝ne fragmenty. Zapytaj:
What is it?, a dzieci zgadujà po polsku lub po angielsku,
jakie to zwierz´ i jaka to cz´Êç jego cia∏a. Kiedy zgadnà
prawid∏owo, powiedz: Very good, it’s a … (nazwa zwie-
rz´cia) and (nazwa cz´Êci cia∏a) i przymocuj kart´ do
tablicy.

• Powtórz procedur´ ze wszystkimi pozosta∏ymi kartami
obrazkowymi z cz´Êciami cia∏a zwierzàt (wàsy i z´by
tygrysa, ogon i paszcza krokodyla, uszy i tułów goryla,
j´zyk i oczy w´˝a).

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

nictwa na tablicy w takiej kolejnoÊci: uszy, oczy, z´by,
paszcza, j´zyk, ogon, tułów, wàsy.

• Powiedz: Listen and repeat the words. WyjaÊnij po pol-
sku, ˝e dzieci powinny posłuchaç nazw cz´Êci ciała
i powtarzaç je. Po ka˝dym słowie jest przerwa w nag-
raniu, aby dzieci zdà˝yły powtórzyç.

• Odtwórz Êcie˝k´ 44. na CD 1 i wskazuj na cz´Êci ciała
na kartach, w miar´ jak padajà ich nazwy. Dzieci
słuchajà i powtarzajà słowa.

Wyliczanka Animal body word rap

ears
eyes
teeth
mouth

tongue
tail
body
whiskers

• Po zakoƒczonym nagraniu poproÊ, aby dzieci wskazy-
wały na właÊciwe karty na tablicy. Powiedz: Everyone
point to the whiskers. Dzieci wskazujà na wàsy tygrysa.
Powtórz procedur´ z wszystkimi cz´Êciami ciała kilka-
krotnie w przypadkowej kolejnoÊci. Mo˝esz wydawaç
polecenia coraz szybciej, aby utrudniç zadanie, a potem
dla zabawy zwolniç tempo.

3 Pokazujcie cz´Êci cia∏a zwierzàt
• Wskazuj kolejno na karty obrazkowe znajdujàce si´

na tablicy i poproÊ dzieci, aby razem z tobà chórem
nazywały cz´Êci ciała zwierzàt na kartach.

• Wymawiaj nazwy cz´Êci cia∏a zwierzàt i demonstruj
je w sposób przedstawiony w opisie piosenki w pkt. 5.
Zach´ç dzieci do s∏uchania i pokazywania cz´Êci cia∏a
wraz z tobà.

• Podziel dzieci na dwie grupy i staƒ pomi´dzy nimi.
Poka˝ jednej grupie kart´ z cz´Êcià cia∏a zwierz´cia,
tak aby druga grupa nie widzia∏a obrazka, i poproÊ
o pokazanie tej cz´Êci cia∏a gestem. Druga grupa zga-
duje, jaka cz´Êç cia∏a jest pokazywana.

• Kontynuuj procedur´ z pozosta∏ymi kartami, proszàc
grupy na zmian´ o pokazywanie i odgadywanie cz´Êci
cia∏a.

4 Dopasujcie karty wyrazowe do kart
obrazkowych

• ZaproÊ oÊmioro dzieci na Êrodek klasy i wr´cz ka˝demu
z nich po jednej karcie obrazkowej z cz´Êciami cia∏a
zwierzàt. Rozdaj oÊmiu ochotnikom karty wyrazowe
i poproÊ ich, aby stan´li obok uczniów trzymajàcych
odpowiadajàce wyrazom obrazki.

5 ZaÊpiewajcie piosenk´ I’ve got whiskers
(Sing the song, Podr´cznik, s. 23, çw. 1)

• Powiedz: Look at activity 1.
• Powiedz: Listen to the song and do the actions i jeÊli

to konieczne, wyjaÊnij po polsku, co masz na myÊli.
Odtwórz Êcie˝k´ 45. na CD 1. Dzieci s∏uchajà piosenki
i wykonujà wraz z tobà odpowiednie czynnoÊci.

• Powiedz: Now listen and read i odtwórz ponownie
nagranie. Dzieci s∏uchajà piosenki i Êledzà wzrokiem
tekst w ksià˝ce.

• Odtwórz nagranie jeszcze raz i s∏owami: Let’s sing the
song together zach´ç dzieci do wspólnego Êpiewania
piosenki.

Piosenka I’ve got whiskers

I’ve got whiskers (u∏ó˝ palce przy policzkach, aby
udawa∏y tygrysie wàsy)

And big teeth too. (wska˝ swoje z´by)
I’m big! I’m great! (wska˝ siebie i napr´˝ dumnie

mi´Ênie)
I’m a tiger. (patrz groênym wzrokiem, udawaj, ˝e

drapiesz pazurami jak tygrys)

CD1

45

CD1

44
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I’ve got small ears (wska˝ swoje uszy)
And a big body too. (wska˝ swój brzuch i plecy)
I’m big! I’m great! (wska˝ siebie i napr´˝ dumnie

mi´Ênie)
I’m a gorilla. (uderzaj si´ w klatk´ piersiowà jak goryl)

I’ve got small eyes (wska˝ swoje oczy)
And a long tongue too. (wska˝ swój j´zyk lub wystaw

go po zakoƒczeniu Êpiewania linijki)
I’m big! I’m great! (wska˝ na siebie i napr´˝ dumnie

mi´Ênie)
I’m a snake. (naÊladuj wicie si´ w´˝a)

I’ve got a long tail (poka˝ r´kà, jakbyÊ mia∏ ogon z ty∏u)
And a big mouth too. (wska˝ swoje szeroko otwarte usta)
I’m big! I’m great! (wska˝ siebie i napr´˝ dumnie

mi´Ênie)
I’m a crocodile! (poka˝ r´kami k∏apiàce szcz´ki

krokodyla)

6 Posłuchajcie. Zapytajcie i przeliterujcie
(Listen. Ask and spell, Podr´cznik, s. 23, çw. 2)

• Powiedz: Close your books. Odtwórz wyliczank´ Animal
body word rap z çw. 2 powy˝ej (Êcie˝ka 44. na CD 1)
i poproÊ dzieci, aby powtórzyły słowa.

• Powiedz: Open your books at page 23. Wska˝ na album
ze zdj´ciami pajàka Spike’a. Powiedz: Look at Spike’s
photo album. He’s got lots of photos of animal body parts
in his photo album. JeÊli to konieczne, wyjaÊnij znacze-
nie po polsku. Powiedz: Point to the tongue! Zach´ç
dzieci, aby znalazły zdj´cie j´zyka w´˝a w albumie i na
nie wskazały. Powtórz zadanie z pozostałymi cz´Êciami
ciała na zdj´ciach.

• Wska˝ na dymek wychodzàcy z ust Konika Polnego
Gracie i przeczytaj na głos: How do you spell mouth?
PoproÊ ochotników o wyjaÊnienie po polsku, o co pyta
Gracie. Nast´pnie wska˝ na odpowiedê Pajàka Spike’a
w dymku i przeliteruj słowo mouth. PoproÊ dzieci, aby
spróbowały przeliterowaç to słowo chórem razem z to-
bà. JeÊli dzieci nie pami´tajà, jak si´ literuje angielski
alfabet, wróç do çw. 4 w rozdziale Hello Bugs, odtwórz
Êcie˝k´ 13. na CD 1 i poproÊ dzieci o powtarzanie
dêwi´ków w nagraniu.

• Odtwórz Êcie˝k´ 47. na CD 1 i poproÊ dzieci, aby wysłu-
chały dialogu Gracie i Spike’a.

Spike’s photo album

Gracie: How do you spell ‘mouth’?
Spike: M-O-U-T-H.

• Podziel klas´ na pary. PoproÊ dzieci, aby w ka˝dej parze
jedno dziecko, podobnie jak Gracie, prosiło o przelite-
rowanie nazwy wybranej przez siebie cz´Êci ciała na
zdj´ciach w albumie, a drugie dziecko jà przeliterowało,
jak Spike. Nast´pnie dzieci zamieniajà si´ rolami.
Dzieci kontynuujà zadanie, a˝ przeliterujà wszystkie
nazwy cz´Êci ciała.

7 Zagrajcie w My favourite words
• Powiedz: Look at the words in activity 2. PoproÊ, aby

ka˝dy uczeƒ wybra∏ swoje trzy ulubione s∏owa i zapisa∏
je w zeszycie, tak aby nikt ich nie widzia∏.

• Dobierz dzieci w pary. Dzieci próbujà odgadnàç s∏owa
wybrane przez koleg´ /kole˝ank´, ale majà tylko trzy
próby. Za ka˝de odgadni´te s∏owo otrzymujà jeden punkt.

• Dowiedz si´, kto jest zwyci´zcà w ka˝dej parze, a nas-
t´pnie zapytaj wszystkich uczniów: Who has got 1/2/3
points? Pogratuluj uczniom z najwy˝szym wynikiem.

Zakoƒczenie lekcji

ZaÊpiewajcie piosenk´ Goodbye song
• Powiedz: It’s time to finish now. Let’s sing a ‘Goodbye
song’. WyjaÊnij, ˝e dzieci poznajà dziÊ nowà piosenk´:
It’s a new song.

• Odtwórz Êcie˝k´ 5. na CD 1 i Êpiewaj piosenk´, jedno-
czeÊnie wykonujàc odpowiednie czynnoÊci. W ostatniej
linijce wstaw dzieƒ tygodnia, w którym odb´dzie si´
nast´pna lekcja angielskiego.

• Zach´ç dzieci do przy∏àczenia si´ i wykonywania
czynnoÊci razem z tobà.

Piosenka Goodbye song (2)

Bye bye! Bye bye! (pomachaj r´kà na po˝egnanie)
Put your books away! (udawaj, ˝e odk∏adasz ksià˝ki)
Bye bye! Bye bye! (pomachaj r´kà na po˝egnanie)
See you on … (wska˝ na oczy)

Dodatkowe çwiczenia dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)

Rozdaj dzieciom fotokopie çw. 1., rozdzia∏ 3., s. 264.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenia z sekcji Lesson 1
w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
PoproÊ dzieci, aby narysowa∏y i pokolorowa∏y dowol-
ne zwierz´ ze s. 23. podr´cznika, a nast´pnie podpisa∏y
jego cz´Êci cia∏a s∏owami, których nauczyły si´ na
lekcji. WyjaÊnij, ˝e nie muszà wykorzystaç wszystkich
s∏ów.

CD1

5

Dodatkowe słownictwo
JeÊli dzieci w klasie wyra˝ajà ch´ç i sà w stanie przys-
woiç wi´cej leksyki z głównej tematyki rozdziału,
wprowadê nast´pujàce słownictwo: flippers, horns,
beak, claws, trunk, mane. Mo˝esz przedstawiç nowe
słowa za pomocà samodzielnie wykonanych kart
obrazkowych lub wykorzystujàc ilustracje w çw. 1 na
s. 74 w Zeszycie çwiczeƒ. PoproÊ dzieci, aby powtarzały
po tobie słowa i wskazywały na właÊciwe rysunki.
JeÊli przygotujesz karty obrazkowe, mo˝esz zagraç
z klasà w pokazywanie cz´Êci ciała zwierzàt i zgady-
wanie z çw. 2 tej lekcji. Po zapoznaniu si´ z nowym
słownictwem ze słuchu, dzieci uzupełniajà pisemnie
çwiczenia na s. 74 w Zeszycie çwiczeƒ.

CD1

47
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3 What’s the matter, Tiger?
Lekcja 2

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.

S∏uchaj i przyłàcz si´
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 212–213).

S∏owo dnia Pajàka Spike’a
(Ksià˝ka ucznia, s. 76)

• Opis procedury wykonania tego zadania oraz teksty
rymowanki i wyliczanki znajdujà si´ na ss. 71–72.
Dzisiejsze s∏owo to T-shirt.

Prowadzenie lekcji

1 Zagrajcie kartami wyrazowymi
• Powiedz: Can you remember the animals? NaÊladuj

gestami tygrysa, goryla, w´˝a i krokodyla (patrz opis
piosenki I’ve got whiskers na ss. 72–73.), a dzieci podajà
nazw´ zwierz´cia.

• Przymocuj do tablicy karty obrazkowe z cz´Êciami
cia∏a zwierzàt. Wska˝ kart´ obrazkowà z wàsami i po-
wiedz: I’ve got …, a dzieci koƒczà zdanie: whiskers.
Kontynuuj procedur´ z pozosta∏ymi kartami. PoproÊ
dzieci, aby podajàc nazw´, demonstrowa∏y danà cz´Êç
cia∏a tak, jak to robi∏y na poprzedniej lekcji.

• Zakryj kartà obrazkowà z wyci´tym otworem (Spike’s
Camera Flashcard) jednà z kart wyrazowych z cz´Êcia-
mi cia∏a. Poruszajàc otworem, stopniowo ods∏aniaj
litery, dopóki któreÊ dziecko nie odgadnie wyrazu.
JeÊli odgadnie w∏aÊciwie, powiedz: Yes, that’s right.
The word is (teeth) i przymocuj kart´ wyrazowà obok
odpowiadajàcej jej karty obrazkowej. Powtórz proce-
dur´ z pozosta∏ymi kartami wyrazowymi.

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

otwiera∏ ksià˝k´, aby przekazaç znaczenie s∏owa story.
• UnieÊ pierwszà kart´ obrazkowà (story card 1) do histo-

ryjki What’s the matter, Tiger? Wzbudê zainteresowanie
dzieci historyjkà, zadajàc pytania na temat obrazka:
Who’s this? (wskazujàc Goryla i Tygrysa), Where are
they?, Is Gorilla happy?, Why?, What can he see? Wys∏u-
chaj odpowiedzi dzieci, akceptuj równie˝ odpowiedzi
w j´zyku polskim.

T-shirt

Cele
• Opisywanie wyglàdu zwierzàt i nazywanie cz´Êci

cia∏a
• Âledzenie historyjki na obrazkach i zrozumienie

treÊci

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
I’ve got (a) ...
whiskers, teeth, tail, mouth, body, tongue,
eyes, ears
tiger, gorilla, snake, crocodile, leopard
long, big, small
You’re (a) ...

G∏ówne zadania
• Granie w gr´ z kartami wyrazowymi
• S∏uchanie historyjki
• Sprawdzenie zrozumienia historyjki
• S∏uchanie opisów i numerowanie obrazków
• Gra w Guess the animal
• Odnajdowanie swojej grupy

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania

s∏ownictwa (Pajàk Spike, Konik Polny Gracie,
Spike’s Camera Flashcard, karty z ubraniami
do rozdzia∏u 2., karty z cz´Êciami cia∏a zwierzàt:
z´by, wàsy, uszy, tu∏ów, oczy, j´zyk, ogon,
paszcza)

• Karty wyrazowe do rozdzia∏u 3.
• CD 1
• Podr´cznik, ss. 26, 76
• Karty obrazkowe do historyjki 3.
• O∏ówki
• Karteczki z nazwami zwierzàt (gorilla, crocodile,
tiger, snake), po jednej dla ka˝dego ucznia
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• Historyjk´ mo˝esz opowiedzieç sam albo odtworzyç
Êcie˝k´ 48. na CD 1, u˝ywajàc jednoczeÊnie kart obraz-
kowych do historyjki.

Historyjka 3: What’s the matter, Tiger?

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

Narrator: One day Tiger and Gorilla are walking in the
jungle.

Goryl: Help!
Tygrys: What’s the matter, Gorilla?

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

Goryl: Look! It’s a leopard! What a big mouth! I’m scared!
Tygrys: I’m not scared. I’ve got a big mouth too. Tigers
are never scared.

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

Goryl: Help!
Tygrys: What’s the matter, Gorilla?
Goryl: Look! It’s a crocodile.

KARTA OBRAZKOWA 4 DO HISTORYJKI 3. (STORY CARD 4)

Goryl: What big teeth! I’m scared!
Tygrys: I’m not scared. I’ve got big teeth too. Tigers are
never scared.

KARTA OBRAZKOWA 5 DO HISTORYJKI 3. (STORY CARD 5)

Goryl: Help!
Tygrys: What’s the matter, Gorilla?
Goryl: Look! It’s a snake!

KARTA OBRAZKOWA 6 DO HISTORYJKI 3. (STORY CARD 6)

Goryl: What a long tongue! I’m scared!
Tygrys: I’m not scared. I haven’t got a long tongue, but
I’ve got a long tail.

KARTA OBRAZKOWA 7 DO HISTORYJKI 3. (STORY CARD 7)

Narrator: Now it’s raining. Tiger and Gorilla are in
a cave.

Tygrys: Oooh!
Goryl: What’s the matter, Tiger?

KARTA OBRAZKOWA 8 DO HISTORYJKI 3. (STORY CARD 8)

Tygrys: Help! It’s a storm! I’m scared!
Goryl: But tigers are never scared.

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

Zadawaj pytania, aby sprawdziç, czy dzieci zrozumia∏y
historyjk´. U˝yj gestów i obrazków w celu przekazania
znaczenia, np.:
(karta obrazkowa 1 do historyjki 3.) Who’s this?
(Tiger /Gorilla), Where are they? (In the jungle), What
can Gorilla see? (A leopard)
(karta obrazkowa 2 do historyjki 3.) What has the
leopard got? (A big mouth), Is Gorilla happy? (No. He’s
scared), Has Tiger got a big mouth? (Yes), Is Tiger
scared? (No)
(karta obrazkowa 3 do historyjki 3.) What can Gorilla
see? (A crocodile), Is Gorilla happy? (No. He’s scared)
(karta obrazkowa 4 do historyjki 3.) What has the
crocodile got? (Big teeth), Has Tiger got big teeth? (Yes),
Is Tiger scared? (No)
(karta obrazkowa 5 do historyjki 3.) What can Gorilla
see? (A snake), Is Gorilla happy? (No. He’s scared)

(karta obrazkowa 6 do historyjki 3.) What has the snake
got? (A long tongue), Has Tiger got a long tongue? (No),
What has Tiger got? (A long tail), Is Tiger scared? (No)
(karta obrazkowa 7 do historyjki 3.) What’s the weather
like? (It’s raining), Where are Tiger and Gorilla?
(In a cave)
(karta obrazkowa 8 do historyjki 3.) What’s the weather
like? (There’s a storm), Is Tiger happy? (No. He’s scared),
What is Tiger scared of? (Storms)

4 Pos∏uchajcie i ponumerujcie
(Listen and number. Podr´cznik, s. 26, çw. 4)

• Powiedz: Open your books at page 26 and look at
activity 4.

• Wskazuj kolejno obrazki i pytaj: What animal is this?
Nast´pnie poproÊ dzieci po polsku, ˝eby wcieli∏y si´
w role zwierzàt na obrazkach i opisa∏y swój wyglàd,
np. I’m a gorilla. I’ve got small ears and a big body.
I’m black.

• PoproÊ ochotnika o przeczytanie polecenia: Listen and
number i upewnij si´, ˝e wszyscy je zrozumieli.

• Zademonstruj wykonanie polecenia, podajàc przyk∏ad.
Odtwórz Êcie˝k´ 49. na CD 1, zatrzymujàc nagranie,
aby daç dzieciom czas na wpisanie liczb.

• Sprawdê wykonanie zadania ze wszystkimi uczniami,
wskazujàc na obrazki we w∏aÊciwej kolejnoÊci i pro-
szàc dzieci o dokoƒczenie twoich zdaƒ: Number 1 is ...
(the tiger).

Number 1: I’ve got whiskers and big teeth.
I’m orange and black.

Number 2: I’ve got a big body and small ears.
I’m black.

Number 3: I’ve got a big mouth and a long tail.
I’m green.

Number 4: I’ve got a long tongue and small eyes.
(Odpowiedzi: 1d /2a /3c /4b)

5 Zagrajcie w Guess the animal
• Wyt∏umacz dzieciom po polsku, ˝e wybra∏eÊ jeden obra-

zek w çwiczeniu 4. na s. 26 podr´cznika. Powiedz: I’ve
got small eyes and a long tongue i zach´ç dzieci do odna-
lezienia i wskazania opisanego przez ciebie obrazka.

• Dobierz dzieci w pary i poproÊ, aby ka˝de dziecko
zaznaczy∏o o∏ówkiem jeden obrazek. Dzieci w parach
opisujà obrazek oraz odgadujà, który obrazek wybra∏
kolega /wybra∏a kole˝anka.

• Dzieci mogà zagraç w gr´ ponownie, zaznaczajàc nowy
obrazek.

6 Odnajdêcie swojà grup´
• Przygotuj tyle karteczek z nazwami zwierzàt (gorilla,
crocodile, tiger, snake), ilu jest uczniów w klasie
i poproÊ, aby ka˝dy uczeƒ wylosowa∏ jednà.

• WyjaÊnij, ˝e zadaniem dzieci jest wcieliç si´ w rol´
wylosowanego zwierz´cia i odnaleêç wszystkie pozos-
ta∏e zwierz´ta z tego samego gatunku. W tym celu
chodzà po klasie, opisujà kolegom /kole˝ankom swój
wyglàd, np.: I’ve got a big mouth, big teeth, long tail
and a big green body. Nie wolno im podaç nazwy
swojego gatunku.

CD1

48

CD1

49
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• JeÊli dzieci sàdzà, ˝e opis kolegi /kole˝anki dotyczy
zwierz´cia tego samego gatunku, zgadujà You’re
a (crocodile)! JeÊli zgadnà prawid∏owo, od tej pory cho-
dzà po klasie wspólnie, dopóki nie odnajdà wszystkich
zwierzàt ze swojego gatunku.

• Gdy utworzone sà cztery grupy zwierzàt, reprezentant
ka˝dej z nich opisuje gatunek zwierzàt przyporzàdko-
wany danej grupie.

Zakoƒczenie lekcji

ZaÊpiewajcie piosenk´ Goodbye song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 73.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 212–213).

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenia z sekcji Lesson 2
w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
PoproÊ uczniów, aby napisali anagramy nazw pozna-
nych cz´Êci cia∏a zwierzàt, np. rase (ears). Kiedy
skoƒczà, wydaj polecenie, aby wymienili si´ zeszytami
z kolegà /kole˝ankà i rozszyfrowali wzajemnie swoje
anagramy. Kiedy odgadnà s∏owo, powinni je popraw-
nie zapisaç.

Notatki nauczyciela:
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3 What’s the matter, Tiger?
Lekcja 3

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.

S∏uchaj i przyłàcz si´
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 212–213).

S∏owo dnia Pajàka Spike’a
(Ksià˝ka ucznia, s. 76)

• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´
na ss. 71–72. Dzisiejsze s∏owo to dress.

dress

• Karty obrazkowe do historyjki 3.
• CD 1
• Podr´cznik, ss. 24–26, 76
• O∏ówki
• DVD Bugs World 3 i Zeszyt çwiczeƒ do DVD

(opcjonalnie)
• fotokopie çwiczenia 2., rozdzia∏ 3., s. 264

z Dodatkowych çwiczeƒ dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)

Cele
• Wys∏uchanie i przeczytanie historyjki
• Pisanie o wyglàdzie zwierzàt

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
I’ve got (a) ...
I haven’t got (a) ...
whiskers, teeth, tail, mouth, body, tongue,
eyes, ears
long, big, small
four, two

G∏ówne zadania
• Odegranie piosenki I’ve got whiskers
• S∏uchanie i wykonywanie poleceƒ
• Szukanie ukrytego pajàka
• S∏uchanie i czytanie historyjki
• Przypominanie sobie historyjki. Zaznaczanie,

czy zdania sà prawdziwe, czy fa∏szywe
• Gra w Guess the flashcard
• S∏uchanie opisów, zaznaczanie odpowiedzi �

lub � i pisanie zdaƒ.

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania

s∏ownictwa (Pajàk Spike, Konik Polny Gracie,
karty z ubraniami do rozdzia∏u 2., dowolne 4
karty z krokodylem, tygrysem, gorylem i w´˝em)
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Prowadzenie lekcji

1 Odegrajcie piosenk´ I’ve got whiskers
• Podziel klas´ na cztery grupy: Tigers, Gorillas,
Crocodiles i Snakes. WyjaÊnij, ˝e grupa Tigers powinna
zaÊpiewaç pierwszà zwrotk´, Gorillas drugà, Crocodiles
trzecià, a Snakes czwartà. Podczas Êpiewania wszystkie
grupy powinny wykonywaç odpowiednie czynnoÊci
ilustrujàce s∏owa piosenki.

• Odtwórz Êcie˝k´ 45. na CD 1. Dzieci Êpiewajà w grupach
i wykonujà czynnoÊci.

Piosenka I’ve got whiskers

I’ve got whiskers (u∏ó˝ palce przy policzkach, aby
udawa∏y tygrysie wàsy)

And big teeth too. (wska˝ swoje z´by)
I’m big! I’m great! (wska˝ siebie i napr´˝ dumnie

mi´Ênie)
I’m a tiger. (patrz groênym wzrokiem, udawaj, ˝e

drapiesz pazurami jak tygrys)

I’ve got small ears (wska˝ swoje uszy)
And a big body too. (wska˝ swój brzuch i plecy)
I’m big! I’m great! (wska˝ siebie i napr´˝ dumnie

mi´Ênie)
I’m a gorilla. (uderzaj si´ w klatk´ piersiowà jak

goryl)

I’ve got small eyes (wska˝ swoje oczy)
And a long tongue too. (wska˝ swój j´zyk lub wystaw

go po zakoƒczeniu Êpiewania linijki)
I’m big! I’m great! (wska˝ siebie i napr´˝ dumnie

mi´Ênie)
I’m a snake. (naÊladuj wicie si´ w´˝a)

I’ve got a long tail (poka˝ r´kà, jakbyÊ mia∏ ogon
z ty∏u)

And a big mouth too. (wska˝ swoje szeroko otwarte
usta)

I’m big! I’m great! (wska˝ siebie i napr´˝ dumnie
mi´Ênie)

I’m a crocodile! (poka˝ r´kami k∏apiàce szcz´ki
krokodyla)

2 Pos∏uchajcie i wykonujcie polecenia
• Podziel uczniów na osiem grup. Daj ka˝dej grupie po

jednej z kart obrazkowych do historyjki.
• PoproÊ dzieci, aby s∏ucha∏y historyjki i wstawa∏y, kiedy

us∏yszà fragment odnoszàcy si´ do obrazka, który ma
ich grupa.

• Mo˝esz odtworzyç Êcie˝k´ 48. na CD 1 lub sam opowie-
dzieç historyjk´.

• Nast´pnie zaproÊ dwoje dzieci, aby pomog∏y ci umoco-
waç na tablicy karty obrazkowe do historyjki w odpo-
wiednim porzàdku. Przypomnij klasie treÊç historyjki,
zadajàc pytania i wskazujàc na kolejne obrazki, np.:
Who’s this? (Tiger /Gorilla), Where are they? (In the
jungle), What can Gorilla see? (A leopard/crocodile /
snake), Is Gorilla happy? (No. He’s scared), What has
the leopard/crocodile /snake got? (A big mouth/big
teeth/a long tongue), What’s the weather like? (It’s
raining/There’s a storm/It’s stormy), What is Tiger
scared of? (Storms).

3 Znajdêcie ukrytego pajàka
• Powiedz: Open your books at pages 24 and 25. Zapytaj:
In the story there is a spider. Can you find it? Dzieci
w ciszy szukajà ukrytego na obrazkach pajàka.

• Kiedy dzieci zakoƒczà zadanie, poproÊ je o opisanie
wyglàdu pajàka poprzez dokoƒczenie twojego zdania:
The spider’s got (a red body and green eyes). Zach´ç
dzieci do wskazania pajàka na obrazku 7. w swoich
podr´cznikach.

4 Pos∏uchajcie i przeczytajcie historyjk´
(Listen and read the story,
Podr´cznik, ss. 24–25, çw. 3)

• Powiedz: Now listen and read the story.
• Odtwórz Êcie˝k´ 48. na CD 1. Uczniowie s∏uchajà nagra-

nia i czytajà tekst historyjki w swoich podr´cznikach.

Historyjka 1: What’s the matter, Tiger?
(tekst historyjki znajduje si´ na s. 75.)

CD1

48

Dodatkowy pomysł
Odtwórz wersj´ karaoke piosenki (Êcie˝ka 46. z CD 1)
i poproÊ, aby dzieci samodzielnie zaÊpiewa∏y tekst
piosenki. To zadanie mo˝e byç wykonane w grupach,
które Êpiewajà piosenk´ dla ca∏ej klasy.

CD1

45
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5 Przypomnijcie sobie historyjk´. Zaznaczcie,

czy zdania sà prawdziwe ,

czy fa∏szywe

(Remember the story. Draw true

or false , Podr´cznik, s. 26, çw. 5)

• Powiedz: Open your books at page 26 and look at
activity 5.

• PoproÊ ochotnika o przeczytanie polecenia Remember
the story. Draw true or false i upewnij si´, ˝e wszyscy
je zrozumieli.

• Zach´ç dzieci do samodzielnego przeczytania zdaƒ
i zadecydowania, które sà prawdziwe, a które fa∏szywe
w odniesieniu do poznanej historyjki. PoproÊ, aby dzieci
narysowa∏y o∏ówkiem uÊmiech na twarzy Spike’a przy
zdaniach zawierajàcych prawdziwe stwierdzenie
i smutnà min´ przy zdaniach fa∏szywych.

• Zademonstruj wykonanie polecenia i zwróç uwag´
dzieci na przyk∏ad.

• Sprawdê wykonanie zadania, proszàc dzieci o dokoƒ-
czenie twoich zdaƒ, np. Number one is … (true).
(Odpowiedzi: 1 true/2 true/3 false/4 true/5 false)

6 Zagrajcie w Guess the flashcard
• Przymocuj do tablicy cztery karty obrazkowe: z w´˝em,

gorylem, krokodylem i tygrysem.
• Powiedz: Listen and guess i u˝yj gestów do przekazania

znaczenia. Opisz jedno ze zwierzàt z kart obrazkowych,
np. I’ve got a big body. I’ve got two eyes. I’ve got a big
mouth. I haven’t got whiskers. I haven’t got a tail. Kr´ç
przeczàco g∏owà, kiedy mówisz zwrot: I haven’t got.

• Zach´ç dzieci, aby odgad∏y na podstawie opisu, którym
zwierz´ciem jesteÊ. Kiedy poprawnie odgadnà,
powiedz, np. Very good! Yes, that’s right! I’m a gorilla.

• Kontynuuj procedur´ z pozosta∏ymi kartami
obrazkowymi.

7 Pos∏uchajcie, zaznaczcie (�) lub (�).
Napiszcie. (Listen and tick (�) or cross (�).
Write, Podr´cznik, s. 26, çw. 6)

• Powiedz: Look at activity 6.
• Przeczytaj polecenie: Listen and tick or cross i upewnij

si´, ˝e wszyscy je zrozumieli.
• Powiedz: First look at the table i wska˝ tabelk´.

Zademonstruj wykonanie polecenia, wykorzystujàc
przyk∏ad. Zapytaj: Has a crocodile got big teeth? Kiedy
dzieci odpowiedzà: Yes, wska˝ symbol haczyka w odpo-
wiednim polu tabelki. Powtórz procedur´ z kategoriami:
small eyes, legs, whiskers. WyjaÊnij, ˝e teraz dzieci
powinny słuchaç opisów i uzupełniç tabel´ dla goryla
i w´˝a w podobny sposób, jak to jest pokazane w przy-
kładzie z krokodylem.

• Odtwórz Êcie˝k´ 50. na CD 1. Dzieci patrzà na obrazki
i zaznaczajà pola symbolami haczyka i krzy˝yka.

• Sprawdê wykonanie zadania ze wszystkimi dzieçmi,
zadajàc pytania, np.: Has a gorilla got big teeth? (Yes),
Has a gorilla got whiskers? (No) itp.

• Nast´pnie wska˝ obrazek krokodyla i przeczytaj znaj-
dujàce si´ obok zdania. Wska˝ pierwszy rzàdek tabelki,
aby zademonstrowaç relacj´ mi´dzy tekstem a informa-
cjami zawartymi w tabelce.

• Powiedz: Now look at the table and write about the
gorilla and the snake. Dzieci uzupe∏niajà zdania,
wykorzystujàc informacje z tabelki.

• Sprawdê odpowiedzi wspólnie ze wszystkimi uczniami,
proszàc o dokoƒczenie twoich zdaƒ, np.: I’m a gorilla.
I’ve got … (big teeth and small eyes), I haven’t got …
(four legs or whiskers)

I’m a crocodile. I’ve got big teeth and I’ve got small
eyes. I’ve got four legs. I haven’t got whiskers.

I’m a gorilla. I’ve got big teeth and I’ve got small eyes.
I’ve got two legs. I haven’t got whiskers.

I’m a snake. I’ve got big teeth and I’ve got small eyes.
I haven’t got legs and I haven’t got whiskers.

(Odpowiedzi: Gorilla: I’ve got big teeth, small eyes and
two legs.I haven’t got whiskers. Snake: I’ve got big teeth
and I’ve got small eyes.I haven’t got legs and I haven’t
got whiskers.)

Zakoƒczenie lekcji

ZaÊpiewajcie piosenk´ Goodbye song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 73.

Dodatkowe çwiczenie
z wykorzystaniem DVD (opcjonalnie)

Dzieci oglàdajà What’s the matter, tiger? (rozdzia∏ 3.)
na DVD Bugs World 3 (patrz równie˝ Zeszyt çwiczeƒ
do DVD).

Dodatkowe çwiczenia dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)

Rozdaj dzieciom fotokopie çw. 2., rozdzia∏ 3., s. 264.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenia z sekcji Lesson 3
w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
PoproÊ uczniów, aby w zeszytach opisali w∏asne cia∏o,
u˝ywajàc wybranego s∏ownictwa z lekcji. Mogà tak˝e
narysowaç siebie jako ilustracj´ do opisu.

Dodatkowy pomysł
Dzieci rysujà w zeszytach podobnà tabelk´ dla dwóch
innych wybranych przez siebie zwierzàt, uzupe∏niajà
jà i piszà zdania.

CD1

50

Dodatkowy pomysł
ZaproÊ ochotnika na Êrodek klasy, aby w taki sam
sposób, jak robiłeÊ to wczeÊniej, opisał wyglàd wybra-
nego zwierz´cia z kart obrazkowych na tablicy. Reszta
uczniów zgaduje, jakie to zwierz´.
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3 What’s the matter, Tiger?
Lekcja 4

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.

S∏uchaj i przyłàcz si´
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 212–213).

S∏owo dnia Pajàka Spike’a
(Ksià˝ka ucznia, s. 76)

• Opis procedury wykonania tego zadania oraz teksty
rymowanki i wyliczanki znajdujà si´ na ss. 71–72.
Dzisiejsze s∏owo to shoes.

Prowadzenie lekcji

1 Zagrajcie w Read my lips
• Powiedz: Open your books at page 27 and look at
activity 7. Wskazuj kolejno zwierz´ta na obrazkach
i zadawaj pytanie: What animal is this? Wprowadê te
nazwy zwierzàt, których dzieci nie znajà po angielsku
(lion, zebra, whale, fish, tiger, gorilla).

• Powiedz: Listen and point. Nazywaj kolejno zwierz´ta
i zach´ç dzieci do wskazywania ich na obrazkach.

• Powiedz:Now look at mymouth and guess the animal
i poruszaj ustami, bezg∏oÊnie wypowiadajàc nazw´
jednego ze zwierzàt na obrazku, np. lion. Dzieci usi∏ujà
odczytaç s∏owo z ruchu twoich warg.

• Powtórz çwiczenie ze wszystkimi nazwami zwierzàt
na obrazkach.

2 Zagrajcie w Run and touch
• Wska˝ lwa i zebr´ na obrazku w çw. 7., poproÊ dzieci

o przyjrzenie si´ ich Êrodowisku naturalnemu w tle
i zapytaj: Where do they live? Naucz dzieci odpowiedzi:
In the grasslands. Powtórz procedur´ z pozosta∏ymi
zwierz´tami: rybami i wielorybem – In the sea oraz
gorylem i tygrysem – In the jungle.

Dodatkowy pomysł
ZaproÊ ochotnika na Êrodek, aby zastàpi∏ ci´ i bezg∏oÊ-
nie wypowiada∏ nazwy zwierzàt, podczas gdy pozostali
uczniowie starajà si´ je odczytaç z ruchu warg.

shoes

Cele
• Mówienie o Êrodowisku naturalnym zwierzàt
• Âpiewanie piosenki

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
I’m a …
I’ve got (a) …
I haven’t got (a) …
tigers, gorillas, whales, fish, lions, zebras
… live in the jungle / sea / grasslands
yellow, green, purple, brown
two, four
eyes, tongue, body, teeth, tail, whiskers, mouth,
body, legs
crocodile
giraffe

G∏ówne zadania
• Gra w Read my lips
• Gra w Run and touch
• S∏uchanie i wskazywanie. Âpiewanie piosenki
Tigers live in the jungle

• S∏uchanie nagrania i gra w zgadywanie

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania

s∏ownictwa (Pajàk Spike, Konik Polny Gracie,
karty z ubraniami do rozdzia∏u 2.)

• CD 1
• Podr´cznik, ss. 27, 76
• O∏ówki
• fotokopie çwiczenia 3., rozdzia∏ 3., s. 265

z Dodatkowych çwiczeƒ dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)
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• Wymów ponownie nazwy Êrodowiska naturalnego
zwierzàt i poproÊ dzieci o ich powtarzanie i wskazy-
wanie odpowiedniego obrazka.

• Narysuj dwie linie na tablicy, dzielàc jà na trzy kolumny:
w nag∏ówku pierwszej napisz: grasslands, w drugiej:
sea i w trzeciej: jungle.

• Podziel dzieci na dwa zespo∏y. Dwaj ochotnicy (po jed-
nym z ka˝dego zespo∏u) stajà w pewnej odleg∏oÊci od
tablicy.

• Powiedz nazw´ zwierz´cia. Dzieci wspólnie w zespo-
∏ach decydujà, jakie Êrodowisko naturalne zamieszkuje
to zwierz .́ Ochotnicy biegnà do tablicy i dotykajà
w∏aÊciwej kolumny. Dziecko, które zrobi to pierwsze,
wygrywa jeden punkt dla swojego zespo∏u. Kontynuuj
zabaw´ z nazwami ró˝nych zwierzàt.

• Wygrywa zespó∏, który pierwszy zgromadzi 5 punktów.

3 Pos∏uchajcie i wska˝cie. ZaÊpiewajcie
piosenk´ Tigers live in the jungle
(Listen and point. Sing the song,
Podr´cznik, s. 27, çw. 7)

• Powiedz: Listen and point. Odtwórz Êcie˝k´ 51. na CD 1
i poproÊ uczniów o wskazywanie w∏aÊciwych zwierzàt
na obrazkach w swoich ksià˝kach.

• PoproÊ dzieci, aby wys∏ucha∏y piosenki ponownie,
Êledzàc tekst w swoich podr´cznikach. Zwróç uwag´
dzieci na nieregularnà liczb´ mnogà: fish.

• Powiedz: Sing the song. Odtwórz piosenk´ jeszcze raz
i wykonuj czynnoÊci przedstawione w opisie wykonania
piosenki. Dzieci Êpiewajà piosenk´ i mogà spróbowaç
naÊladowaç twoje gesty.

Piosenka Tigers live in the jungle

Tigers live in the jungle. (patrz groênie i udawaj, ˝e
pokazujesz pazury i drapiesz nimi jak tygrys)

Whales live in the sea. (poruszaj r´kà, naÊladujàc fale,
i udawaj, ˝e p∏ywasz)

Lions live in the grasslands. (odrzuç do ty∏u g∏ow´
i udawaj, ˝e ryczysz jak lew)

What about you and me? (roz∏ó˝ r´ce w geÊcie
zapytania)

Gorillas live in the jungle. (uderzaj si´ w klatk´
piersiowà jak goryl)

Fish live in the sea. (udawaj, ˝e p∏ywasz, nast´pnie
otwieraj i zamykaj usta jak ryba)

Zebras live in the grasslands. (udawaj, ˝e galopujesz)
What about you and me? (roz∏ó˝ r´ce w geÊcie

zapytania)

4 Pos∏uchajcie i zagrajcie w gr´ w zgadywanie
(Listen and play a guessing game,
Podr´cznik, s. 27, çw. 8)

• UnieÊ wysoko podr´cznik i poka˝ dzieciom çw. 8 na
s. 27. Wska˝ kolejno Archiego i Emily i zadaj pytanie:
Who’s this? Zach´ç dzieci do odpowiedzi: It’s Archie /
Emily.

• Zademonstruj wykonanie polecenia, wcielajàc si´
w jedno ze zwierzàt z çw. 7. i opisujàc je, np. I’m black.

I’ve got a big body. I’ve got a big mouth. I haven’t got
whiskers. I live in the sea. Zach´ç dzieci, aby próbowały
zgadnàç, jakie zwierz´ jest opisywane: It’s a whale!
Powtórz procedur´ z pozostałymi zwierz´tami.

• Odtwórz Êcie˝k´ 53. na CD 1 i poproÊ, aby dzieci
wysłuchały dialogu mi´dzy Archiem a Emily.

Archie: I’m black and white.
I’ve got a tail.
I haven’t got whiskers.
I live in the grasslands.
Emily: You’re a zebra!
Archie: Yes!

• Dobierz dzieci w pary i wyjaÊnij, ˝e uczniowie majà za
zadanie na zmian´ wcielaç si´ w ró˝ne zwierz´ta z çw. 7,
opisywaç je oraz zgadywaç, które zwierz´ opisuje
kolega/kole˝anka. WyjaÊnij, ˝e powinni wykonywaç
to zadanie w taki sposób jak Archie i Emily.

5 Przeczytajcie, popatrzcie i napiszcie
(Read, look and write, Podr´cznik, s. 27, çw. 9)

• Powiedz: Look at activity 9.
• Wska˝ na rysunek ˝yrafy i zapytaj: What animal is it?

Wysłuchaj odpowiedzi dzieci po polsku lub angielsku
i powtórz: Yes, it’s a giraffe.

• PoproÊ dzieci, aby przeczytały zdania i popatrzyły na
˝yraf´. Zapytaj, czy zauwa˝yły, ˝e coÊ si´ nie zgadza.
Wysłuchaj dzieci i potwierdê, ˝e ka˝de zdanie na temat
˝yrafy jest nieprawdziwe. Zach´ç je do podkreÊlenia
nieprawdziwych fragmentów: 1 green and purple, 2 two
lub ‘ve got, 3 a tail lub haven’t got, 4 sea. PoproÊ dzieci,
aby napisały poprawne zdania w dymku, zast´pujàc
podkreÊlone fragmenty właÊciwymi słowami. PodkreÊl,
˝e mo˝liwe sà ró˝ne odpowiedzi. W zdaniach 2 i 3 dzieci
mogà zdecydowaç, który fragment chcà poprawiç.

• Zademonstruj wykonanie zdania, wskazujàc przykład.
• JeÊli dzieci majà trudnoÊci z wykonaniem zadania,

mo˝esz wypisaç na tablicy w pomieszanej kolejnoÊci
słowa, których potrzebujà do zbudowania poprawnych
zdaƒ, np.: four, big ears, grasslands, yellow.

• Sprawdê odpowiedzi z całà klasà. PoproÊ ochotników
o odczytanie przykładowych poprawnych zdaƒ.
(Przykładowe odpowiedzi: 1. I’m brown and yellow.
2. I’ve got four legs. /I haven’t got two legs. 3. I haven’t
got big ears. /I’ve got a tail. 4. I live in the grasslands.)

6 Przeczytajcie, narysujcie i zgadnijcie
• Podziel uczniów na pary. PoproÊ, aby jedna osoba

w ka˝dej parze usiadła plecami do tablicy, a druga
osoba przygotowała kartk´ papieru.

Look and learn!
Ramka Look and learn w lekcji 4 w podr´czniku poka-
zuje modelowe struktury, które majà na celu pomóc
uczniom w zbudowaniu dialogów, które prowadzà
w parach. Czasowniki sà podane zarówno w formie
skróconej, jak i pełnej. Zwróç uwag´ uczniów na to,
˝e w mowie zazwyczaj u˝ywamy formy skróconej,
ale trzeba wiedzieç, od jakiej formy pełnej pochodzi.

CD1

53

CD1

51
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• WyjaÊnij, ˝e na tablicy napiszesz szeÊç słów z rozdziału 3.
Osoby, które widzà tablic´, majà za zadanie przeczytaç
słowa i narysowaç ich ilustracje. Dzieci, które siedzà
tyłem do tablicy, patrzà na rysunki kolegi /kole˝anki
i próbujà odgadnàç słowa, np. Ears? Uczniowie, którzy
rysujà, nie mogà mówiç nic poza słowami Yes lub No,
ani nie mogà u˝ywaç gestów do wyjaÊniania słówek.
Zagraj próbnà rund ,́ piszàc słowo teeth.Kiedy upewnisz
si´, ˝e dzieci poprawnie wykonujà zadanie, napisz nas-
t´pujàce słowa: tail, ears, zebra, whiskers, whale, mouth.

• Po upływie dwóch minut przerwij gr´ i zapytaj, ilu
uczniów zdà˝yło odgadnàç wszystkie słowa. Uczniowie
zamieniajà si´ rolami. Powtórz procedur´ z nast´pujà-
cymi słowami: eyes, tiger, fish, tongue, body, crocodile.

Zakoƒczenie lekcji

ZaÊpiewajcie piosenk´ Goodbye song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 73.

Dodatkowe çwiczenia dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)

Rozdaj dzieciom fotokopie çw. 3., rozdzia∏ 3., s. 265.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenia z sekcji Lesson 4
w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
PoproÊ uczniów, aby narysowali w zeszytach trzy
kolumny z nag∏ówkami: grasslands, sea, jungle.
Dzieci wpisujà nazwy zwierzàt poznane na lekcji
we w∏aÊciwej kolumnie. Mo˝esz tak˝e poprosiç
uczniów o dodanie do ka˝dej kolumny angielskich
nazw innych znanych im zwierzàt.

Notatki nauczyciela:

08_BugsWorld3TB_U3-kopia 14:BugsWorld3TB  1-04-11  14:00  Strona 82

FR
EE

 S
AM

PL
E 

   
FR

EE
 S

AM
PL

E 

    



83

3 What’s the matter, Tiger?
Lekcja 5

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.

S∏uchaj i przyłàcz si´
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 212–213).

S∏owo dnia Pajàka Spike’a
(Ksià˝ka ucznia, s. 76)

• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´
na ss. 71–72. Dzisiejsze s∏owo to coat.

Prowadzenie lekcji

1 Narysujcie i zgadnijcie
• Napisz nast´pujàce słowa na tablicy: turtles, fruit,
flowers, leaves, plants i insects. Zapytaj, czy dzieci znajà
znaczenie słów i wysłuchaj ich odpowiedzi. Nast´pnie
przeczytaj ka˝de słowo kilkakrotnie i poproÊ dzieci
o powtórzenie. Dla urozmaicenia mo˝esz prosiç dzieci,
aby powtarzały słowa szeptem, głoÊno, z radoÊcià,
szybko, powoli itp.

• Wyma˝ słowa i narysuj ilustracj´ słowa fruit, np. bana-
na i jabłko. PoproÊ dzieci, aby zgadły, do jakiego słowa
z wczeÊniej poznanych pasuje ten rysunek (fruit). Dzieci
zgłaszajà si´, kiedy odgadnà odpowiedê. Wybierz jedne-
go z uczniów, którzy si´ zgłoszà i jeÊli udzieli poprawnej
odpowiedzi, poproÊ go, aby narysował na tablicy ilus-
tracj´ innego z nowych słów. Ochotnik powinien sam
wybraç słowo i nie wypowiadaç go na głos. Dzieci zgła-
szajà si´ i zgadujà, co narysował kolega /narysowała
kole˝anka. Osoba, która prawidłowo odgadła, podchodzi
do tablicy i rysuje ilustracj´ innego wybranego słowa.
Powtórz procedur´ dla wszystkich słów.

2 Posłuchajcie i dopasujcie
(Listen and match, Podr´cznik, s. 28, çw. 10)

• Powiedz: Open your books at page 28 and look at
activity 10. Wska˝ na Emily i jej projekt i powiedz: This
is Emily’s project.WyjaÊnij uczniom po polsku, ˝e dzi´ki

coat

Cele
• Poznanie zwyczajów dzikich zwierzàt

mieszkajàcych w ich naturalnym Êrodowisku
• Wykonanie miniksià˝eczki i przeczytanie historyjki

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
leopards, crocodiles, snakes, giraffes, gorillas, birds,
turtles, zebras, fish, insects
eat, live
jungle, grasslands, rivers
leaves, flowers, plants, fruit
What’s the matter?
I’ve got … (a)
I haven’t got … (a)
mouth, teeth, tongues, tail
I’m scared
I’m not scared
true, false

G∏ówne zadania
• Rysowanie ilustracji i zgadywanie s∏ów
• S∏uchanie i dopasowywanie akapitów do zdj´ç
• Czytanie zdaƒ i zaznaczanie odpowiedzi � lub �

• Przypomnienie historyjki What’s the matter, Tiger?
• Wykonanie miniksià˝eczki
• Przyklejanie naklejek z tekstem
• Czytanie historyjki z wykorzystaniem

miniksià˝eczki

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania

s∏ownictwa (Pajàk Spike, Konik Polny Gracie,
karty z ubraniami do rozdzia∏u 2.)

• CD 1
• Podr´cznik, ss. 28, 76
• O∏ówki
• Karty obrazkowe do historyjki 1.
• Miniksià˝eczka, którà przygotowa∏eÊ
• Zeszyt çwiczeƒ, ss. 83–84 i strona z naklejkami
• No˝yczki, zszywacz, zszywki, tekturki, sznurek
• DVD Bugs World 3 i Zeszyt çwiczeƒ
do DVD (opcjonalnie)

• fotokopie çwiczenia 4., rozdzia∏ 3., s. 265
z Dodatkowych çwiczeƒ dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)
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projektowi Emily teraz dowiedzà si´ ciekawostek
z ˝ycia dzikich zwierzàt. Powiedz dzieciom, ˝e aby
wykonaç projekt, Emily najpierw szukała informacji
na temat zwierzàt na stronach internetowych.

• Powiedz: Listen and read Emily’s project. Zwróç uwag´
dzieci na to, ˝e słowa, które przed chwilà poznali, sà
zapisane wytłuszczonym drukiem w zdaniach w pod-
r´czniku. Odtwórz Êcie˝k´ 54. na CD 1. Dzieci słuchajà
i czytajà projekt Emily.

Emily’s project Wild animals

Number one: Gorillas live in the jungle in Africa. They
eat plants, flowers, fruit and insects.

Number two: Leopards live in the jungle and in the
grasslands. They eat zebras and giraffes.

Number three: Crocodiles live in rivers. They eat fish,
birds and turtles.

Number four: Giraffes live in the grasslands. They eat
flowers and leaves.

• Powiedz dzieciom, ˝e majà za zadanie przeczytaç
akapity 1–4 ponownie i dopasowaç je do właÊciwych
zdj´ç a–d. Dzieci rozwiàzujà zadanie i porównujà
odpowiedzi w parach.

• Odczytaj akapity pojedynczo lub ponownie odtwórz
nagranie, zatrzymujàc po ka˝dym akapicie i poproÊ
dzieci, aby podawały odpowiedzi.

• Sprawdê zrozumienie słówek: rivers i eat z projektu
Emily. Narysuj dwie rzeki i poproÊ, aby dzieci powie-
działy, co przedstawia rysunek. JeÊli odpowiedzà po
polsku, poproÊ, aby odnaleêli angielskie słowo w aka-
picie 2. Nast´pnie poka˝ gestem czynnoÊç jedzenia
i zach´ç dzieci do nazwania jej po angielsku: eat. JeÊli
dzieci odpowiedzà po polsku, poproÊ o odnalezienie
angielskiego odpowiednika w tekÊcie.
(Odpowiedzi: 1c /2d /3a /4b)

3 Przeczytajcie. Zaznaczcie (�) lub (�). (Read.
Tick (�) or cross (�), Podr´cznik, s. 28, çw. 11)

• PoproÊ dzieci, aby jeszcze raz posłuchały i przeczy-
tały projekt Emily w çw. 10 w podr´czniku. Odtwórz
Êcie˝k´ 54. na CD 1.

• Powiedz: Look at activity 11. Wska˝ na pierwsze zdanie
i przeczytaj: Gorillas live in the jungle. Zapytaj: True or
false? JeÊli to konieczne, przetłumacz pytanie. Zach´ç
dzieci, aby znalazły odpowiedê w çw. 10. PoproÊ ochot-
nika, aby podał odpowiedê (true) i odczytał fragment
tekstu, który potwierdza zdanie w çw. 11. Wska˝ na
symbol haczyka obok zdania 1. WyjaÊnij, ˝e dzieci majà
przeczytaç kolejne zdania, porównaç z projektem Emily
i zdecydowaç, czy sà prawdziwe, czy fałszywe. JeÊli
prawdziwe, wstawiajà � obok zdania, jeÊli fałszywe,
wstawiajà �.

• Po wykonaniu zadania, dzieci dobierajà si´ w pary.
Jedno dziecko czyta pierwsze zdanie, drugie odpowiada
true lub false, zgodnie ze znalezionà odpowiedzià.
Nast´pnie zamieniajà si´ rolami przy zdaniu 2 itd.,
a˝ zaznaczà wszystkie odpowiedzi.

• Sprawdê odpowiedzi. PoproÊ ochotników o odczytanie
fragmentów tekstu z çw. 10, które potwierdzajà, ˝e dane
zdanie jest prawdziwe lub fałszywe.

• Wska˝ na obrazek Emily i zadaj jej pytanie całej kla-
sie: What’s your favourite animal? JeÊli to konieczne,
przetłumacz pytanie na j´zyk polski. Wysłuchaj
odpowiedzi dzieci.
(Odpowiedzi: 1�/ 2�/ 3� / 4� / 5�/ 6�)

4 Przypomnijcie sobie historyjk´
What’s the matter, Tiger?

• Zapytaj dzieci: Can you remember the story about Tiger
and Gorilla? ZaproÊ oÊmioro dzieci na Êrodek klasy.
Rozdaj im karty obrazkowe do historyjki 3. w przypad-
kowym porzàdku. PoproÊ, aby trzymajàc obrazki, dzieci
ustawi∏y si´ w szeregu w takim porzàdku, w jakim roz-
wija si´ fabu∏a historyjki. Zach´ç pozostałych uczniów
do pomocy, kiedy dzieci wykonujà zadanie.

• Dzieci stojàce na Êrodku klasy kolejno podnoszà karty.
Zach´ç pozostałe dzieci do odtworzenia treÊci historyjki
w skrócie. ProÊ o dokoƒczenie twoich zdaƒ:
(karta obrazkowa 1 do historyjki 3.) Here’s …
(Tiger/Gorilla), They are in the … (jungle), This is
a … (leopard), Gorilla is … (scared)
(karta obrazkowa 2 do historyjki 3.) The leopard has
got a … (big mouth)
(karta obrazkowa 3 do historyjki 3.) Now Gorilla can
see a … (crocodile)
(karta obrazkowa 4 do historyjki 3.) The crocodile has
got … (big teeth)
(karta obrazkowa 5 do historyjki 3.) Now Gorilla can
see a … (snake)
(karta obrazkowa 6 do historyjki 3.) The snake has got
a … (long tongue), Tiger hasn’t got … (a long tongue),
Tiger’s got … (a long tail)
(karta obrazkowa 7 do historyjki 3.)Now it’s … (raining)
(karta obrazkowa 8 do historyjki 3.) Tiger is … (scared
of storms).

CD1

54

Miniprzedstawienie
JeÊli uczniowie nie majà Zeszytów çwiczeƒ potrzeb-
nych do wykonania ksià˝eczki w dalszej cz´Êci tej
lekcji, mo˝esz podzieliç klas´ na grupy i poprosiç
o przygotowanie miniprzedstawienia na podstawie
historyjki What’s the matter, Tiger? Wyznacz role
dzieciom w grupach i poproÊ, aby przeczytały ponow-
nie historyjk´ na ss. 24–25 Ksià˝ki ucznia i
spróbowały jà odegraç, starajàc si´ jak najmniej
korzystaç z po-mocy podr´cznika. W ka˝dej grupie
powinien byç jeden sufler, który b´dzie podpowiadał
zapomniane kwestie. Pod koniec lekcji, grupy
wystawiajà swoje miniprzedstawienie przed całà
klasà.

Dodatkowy pomysł
Zach´ç dzieci, aby wykonały swój własny projekt.
W tym celu powinny przykleiç na du˝à kartk´ wyci´-
te z czasopisma zdj´cia dzikich zwierzàt. Zach´ç dzieci
do wyszukania w internecie informacji o tym, gdzie
˝yjà dane zwierz´ta i co jedzà. Nast´pnie pomó˝
dzieciom w napisaniu prostych zdaƒ o Êrodowisku
i po˝ywieniu zwierzàt z ich projektów. Zrób w klasie
wystaw´ projektów.
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5 Wykonajcie miniksià˝eczk´
(Make your minibook,
Podr´cznik, s. 28, çw. 12)

• Powiedz: Open your books at page 28 and look at
activity 12. WyjaÊnij, ˝e zadaniem dzieci b´dzie wykona-
nie miniksià˝eczki z historyjkà.

• Powiedz: Let’s make a minibook. Upewnij si´, ˝e wszys-
cy uczniowie majà no˝yczki.

• Powiedz: Open your Activity Books at page 83 i napisz
numer strony na tablicy. Poka˝ uczniom, aby wyci´li
stron´ z obrazkami wzd∏u˝ kropkowanych linii.

• 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.

• Gdy uczniowie poprawnie z∏o˝à strony miniksià˝eczki,
zszyj je. Potem powiedz:Now cut here i poka˝, jak poroz-
cinaç miniksià˝eczk´ wzd∏u˝ kropkowanych linii na
górze, aby rozdzieliç strony.

• Powiedz: Now make a cover for your minibook i poka˝
uczniom wczeÊniej wykonanà okładk´ do swojej
miniksià˝eczki.

• Zademonstruj, jak wykonaç okładk´, kierujàc si´
ilustrowanymi instrukcjami na s. 41.

• Wr´cz ka˝demu uczniowi cienkà tekturk´ i kawałek
sznurka. Uczniowie wykonujà okładk´ do swojej mini-
ksià˝eczki i zapisujà na niej tytuł historyjki.

• Kiedy dzieci skoƒczà, pozwól im zapoznaç si´ z ksià-
˝eczkà i wyznacz im ró˝ne zadania, np.: Look at page 1,
Find the tiger, Now turn the page (zademonstruj wyko-
nanie polecenia), Look at page 2, Find the leopard.

6 Przyklejcie naklejki z tekstem
• PoproÊ dzieci, aby otworzy∏y swoje zeszyty çwiczeƒ

na stronie z naklejkami z tekstem i spojrza∏y na drugi
zestaw oÊmiu naklejek.

• WyjaÊnij, ˝e zadaniem dzieci jest przeczytaç teksty
na naklejkach i dopasowaç je do dymków w miniksià-
˝eczce. Kiedy dopasujà naklejk´ do danego dymka, nie
powinny jej naklejaç, tylko wpisaç obok niej numer
dymka, np. numer 1 obok naklejki z tekstem: One day
Tiger and Gorilla are walking in the jungle. Daj dzie-
ciom wystarczajàco du˝o czasu na samodzielne
wykonanie tego zadania.

• Sprawdê wykonanie zadania ze wszystkimi dzieçmi,
proszàc o odczytywanie tekstów z naklejek pasujàcych
do danego dymka. Upewnij si´, ˝e wszystkie numery,
jakie dzieci wpisujà obok naklejek, odnoszà si´ do
w∏aÊciwych dymków.

• PoproÊ dzieci o przyklejenie naklejek z tekstem na
w∏aÊciwe dymki.

7 Przeczytajcie historyjk´, u˝ywajàc
miniksià˝eczki
(Read the story, Podr´cznik, s. 28, çw. 12)

• Odtwórz Êcie˝k´ 48. na CD 1. Dzieci czytajà historyjk´
i Êledzà jej akcj´ w swoich miniksià˝eczkach.

• Odtwórz nagranie jeszcze raz i poproÊ wszystkich
uczniów o czytanie tekstu przyciszonym g∏osem wraz
z nagraniem.

• Dobierz dzieci w pary.
• Zach´ç uczniów do czytania miniksià˝eczki na g∏os

w parach. WyjaÊnij, ˝e powinni jednoczeÊnie wspólnie
czytaç ca∏y tekst.

• Obserwuj prac´ uczniów i s∏u˝ pomocà, jeÊli majà
problemy z odczytaniem trudniejszych s∏ów.

Zakoƒczenie lekcji

ZaÊpiewajcie piosenk´ Goodbye song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 73.

Dodatkowe çwiczenie
z wykorzystaniem DVD (opcjonalnie)

Dzieci oglàdajà Where’s the giraffe? (rozdzia∏ 3.) na
DVD Bugs World 3 (patrz równie˝ Zeszyt çwiczeƒ do
DVD).

Dodatkowe çwiczenia dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)

Rozdaj dzieciom fotokopie çw. 4., rozdzia∏ 3., s. 265.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenia z sekcji Lesson 5
w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
PoproÊ uczniów o wybranie dowolnej strony ze swojej
miniksià˝eczki i sporzàdzenie listy wszystkich
widocznych na niej elementów.
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3 What’s the matter, Tiger?
Lekcja 6

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.

S∏uchaj i przyłàcz si´
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 212–213).

S∏owo dnia Pajàka Spike’a
(Ksià˝ka ucznia, s. 76)

• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´
na ss. 71–72. Dzisiejsze s∏owo to socks.

Prowadzenie lekcji

1 Odegrajcie piosenk´ Tigers live in the jungle
• Podziel dzieci na szeÊç grup. Wskazuj kolejno na grupy

i mów: Group 1 – You’re tigers, Group 2 – You’re whales,
Group 3 – You’re lions, Group 4 – You’re gorillas,
Group 5 – You’re fish, Group 6 – You’re zebras.

• PoproÊ, aby grupy tygrysów i goryli stan´∏y razem
i wyobrazi∏y sobie, ˝e sà w d˝ungli. Grupy wielorybów
i ryb stajà razem, udajàc, ˝e znajdujà si´ w morzu.
Grupy lwów i zebr stajà razem, wyobra˝ajàc sobie,
˝e sà na sawannie.

• WyjaÊnij grupom, ˝e majà za zadanie zaÊpiewaç linijk´
piosenki, która odnosi si´ do ich gatunku oraz przez
ca∏à piosenk´ muszà naÊladowaç ruchy swojego zwie-
rz´cia. Wszyscy razem Êpiewajà ostatnià linijk´ pierw-
szej i drugiej zwrotki i rozk∏adajà wówczas r´ce w geÊcie
zapytania.

• Odtwórz Êcie˝k´ 51. na CD 1. Dzieci Êpiewajà i wykonujà
czynnoÊci.

socks

Dodatkowy pomysł
Odtwórz wersj´ karaoke piosenki (Êcie˝ka 52. z CD 1).
Dzieci samodzielnie Êpiewajà odpowiednie linijki
piosenki w grupach i wykonujà czynnoÊci. Mo˝esz te˝
poprosiç grupy, aby zamieni∏y si´ rolami i zaÊpiewa∏y
inne linijki piosenki.

Cele
• Rozró˝nianie i wymawianie dêwi´ków /t/ i /T/
• Zrozumienie relacji mi´dzy dêwi´kiem a pisownià:

/t/ i -t, /T/ i -th
• Przeczytanie historyjki i wykazanie zrozumienia

treÊci

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
tigers, gorillas, lions, zebras, whales, fish
… live in the grasslands / sea / jungle
tiger, tongue, tail, three, mouth, teeth
I’m scared
I’m not scared
tongue, body, teeth
What (a) big / long …!
tongue
Is it a …?

G∏ówne zadania
• Odegranie piosenki Tigers live in the jungle
• S∏uchanie, czytanie i powtarzanie wyrazów

z dêwi´kami /t/oraz /T/
• Gra w zgadywanie
• S∏uchanie i czytanie historyjki Spiders are never
scared

• Sprawdzenie zrozumienia historyjki
• Czytanie historyjki na g∏os

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania

s∏ownictwa (Pajàk Spike, Konik Polny Gracie,
karty z ubraniami do rozdzia∏u 2.)

• CD 1
• Podr´cznik, ss. 29, 76
• Karty obrazkowe do historyjki 3.
• fotokopie çwiczenia 5., rozdzia∏ 3., s. 266

z Dodatkowych çwiczeƒ dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)
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Piosenka Tigers live in the jungle

Tigers live in the jungle. (patrz groênie i udawaj, ˝e
pokazujesz pazury i drapiesz nimi jak tygrys)

Whales live in the sea. (poruszaj r´kà, naÊladujàc fale,
i udawaj, ˝e p∏ywasz)

Lions live in the grasslands. (odrzuç do ty∏u g∏ow´
i udawaj, ˝e ryczysz jak lew)

What about you andme? (roz∏ó˝ r´ce w geÊcie zapytania)

Gorillas live in the jungle. (uderzaj si´ w klatk´ piersio-
wà jak goryl)

Fish live in the sea. (udawaj, ˝e p∏ywasz, nast´pnie
otwieraj i zamykaj usta jak ryba)

Zebras live in the grasslands. (udawaj, ˝e galopujesz)
What about you and me? (roz∏ó˝ r´ce w geÊcie

zapytania)

2 Posłuchajcie, przeczytajcie i powtórzcie
(Listen, read and repeat,
Podr´cznik, s. 29, çw. 13)

• Powiedz: Open your books at page 29 and look at
activity 13. Wska˝ na słowa na wst´dze i powiedz: Look
and listen to the words. Odtwórz Êcie˝k´ 55. na CD 1
i zatrzymaj nagranie po pierwszym słowie. Wska˝ na
słowo tiger w podr´czniku i zapytaj dzieci po polsku,
jak wymawiamy dêwi´k zaznaczony w wyrazie na
niebiesko. Zach´ç dzieci, aby spróbowały wymówiç
dêwi´k /t/. Powtórz procedur´ z wyrazami tongue i tail.

• Odtwórz trzy pierwsze wyrazy ponownie, zatrzymujàc
po ka˝dym i proszàc o powtórzenie całych wyrazów
chórem.

• Powiedz ponownie: Look and listen to the words.
Odtwórz słowo three i zatrzymaj nagranie. Wska˝ na
słowo three w podr´czniku i zapytaj dzieci po polsku,
jak wymawiamy dêwi´k zaznaczony na pomaraƒczowo.
Zach´ç dzieci do wymówienia dêwi´ku /T/. Powtórz
procedur´ ze słowem mouth. Odtwórz nagranie wyra-
zów three i mouth, zatrzymujàc po ka˝dym, aby dzieci
mogły powtórzyç cały wyraz chórem.

• Wska˝ na słowo teeth w podr´czniku i zwróç uwag´
uczniów na to, ˝e zawiera oba dêwi´ki. PoproÊ dzieci
o powtórzenie dêwi´ków /t/ i /T/, a nast´pnie odtwórz
nagranie słowa teeth. Dzieci powtarzajà wyraz chórem.

• Nast´pnie odtwórz pełne nagranie szeÊciu słów bez
zatrzymywania i poproÊ, aby dzieci patrzyły na wyrazy
w ksià˝ce i wymawiały je wraz z nagraniem.

Bug phonics

tiger /tongue/tail /three /mouth/teeth
• Wska˝ na obrazek w çwiczeniu w podr´czniku i zapy-

taj: What can you see? Zach´ç dzieci do odpowiedzi:
tiger, teeth, mouth. Wska˝ na zdanie po lewej i odtwórz
Êcie˝k´ 56. na CD 1. Zach´ç dzieci do powtórzenia
zdania. Odtwórz zdanie kilkakrotnie, proszàc dzieci
o powtórzenie. PoproÊ ochotników o samodzielne
przeczytanie zdania na głos. Pogratuluj im poprawnej
wymowy.

Bug phonics

Tigers have got big mouths and big teeth.

3 Zagrajcie w zgadywanie
• Podziel dzieci na grupy czterosobowe. W ka˝dej grupie,

po kolei, jedna osoba rysuje na kartce ilustracj´ jednego
ze słów w çw. 13 w podr´czniku, a pozostali członkowie
grupy zgadujà, co zostało narysowane, prawidłowo
wymawiajàc słowa. Zademonstruj zabaw´, rysujàc
cyfr´ 3 lub stawiajàc trzy kreski i zach´ç dzieci do
odpowiedzi: three.

• Gdy ka˝de dziecko narysuje ju˝ jedno słowo, powtórz
zabaw´ w tych samych grupach, proszàc dzieci o poka-
zywanie słów gestami i zgadywanie.

4 Pos∏uchajcie i przeczytajcie historyjk´
Spiders are never scared!
(Listen and read the story,
Podr´cznik, s. 29, çw. 14)

• Powiedz: Now let’s read a story about Spike and Gracie.
Open your books at page 29 i napisz numer strony na
tablicy.

• Wzbudê zainteresowanie dzieci historyjkà komiksowà,
zadajàc pytania odnoszàce si´ do obrazków, np.: What
can you see in picture 1?

• Odtwórz Êcie˝k´ 57. na CD 1 lub sam przeczytaj tekst
na g∏os, podczas gdy dzieci po cichu czytajà i Êledzà
akcj´ historyjki w swoich podr´cznikach.

Historyjka: Spiders are never scared!

OBRAZEK 1.

Worm: Oh no! A storm! I’m scared of storms.
Spike: I’m not scared. Spiders are never scared.

OBRAZEK 2.

Worm: Look! What a long tongue!
Spike: Is it a snake?

OBRAZEK 3.

Worm: Look! What a big body!
Spike: Is it a gorilla?

OBRAZEK 4.

Worm: Look! What big teeth!
Spike: Is it a lion?

OBRAZEK 5.

Spike /Worm: Help!

OBRAZEK 6.

Gracie: Hello, Spike! Hello, Worm!
Spike: Gracie!

CD1

57

Dodatkowy pomysł
Dzieci pracujà w parach i wspólnie çwiczà wymow´
zdania, zmieniajàc tempo i głoÊnoÊç, np. mówià jak
najszybciej, wolno, szeptem, głoÊno itp.

CD1

56

CD1

51

CD1

55
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5 Sprawdêcie, czy zrozumieliÊcie historyjk´
• Wskazuj na poszczególne obrazki w historyjce i zada-

waj na ich temat pytania, aby sprawdziç, czy dzieci
zrozumiały historyjk´, np.:
Picture 1: Who is scared of storms? (Worm) Who is
never scared? (Spike/Spiders)
Picture 2: What can Worm and Spike see? (A snake)
Picture 3: What can Worm and Spike see? (A gorilla)
Picture 4: What can Worm and Spike see? (A lion)
Picture 5: Is Spike scared? (Yes) Is Worm scared? (Yes)
Picture 6: Who can Spike and Worm see? (Gracie)

6 Przeczytajcie historyjk´ na g∏os
• Odtwórz Êcie˝k´ 57. na CD 1 jeszcze raz i poproÊ wszyst-

kich uczniów o czytanie tekstu przyciszonym g∏osem
wraz z nagraniem.

• Podziel uczniów na grupy trzyosobowe.
• Zach´ç uczniów do czytania historyjki na g∏os w gru-

pach. PoproÊ, aby wcielili si´ w ró˝ne postaci i czytali
ich role. Mogà dla zabawy naÊladowaç g∏osy bohaterów.
Nast´pnie uczniowie zamieniajà si´ rolami i czytajà
historyjk´ od nowa.

• Zach´ç ochotników do odegrania historyjki na forum
klasy.

Zakoƒczenie lekcji

ZaÊpiewajcie piosenk´ Goodbye song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 73.

Dodatkowe çwiczenia dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)

Rozdaj dzieciom fotokopie çw. 5., rozdzia∏ 3., s. 266.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenia z sekcji Lesson 6
w Zeszycie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenie
PoproÊ uczniów, aby wybrali jeden wyraz z çwiczenia
Bug Phonics i narysowali tyle kreseczek, ile jest
w nim liter. Mogà nad jednà lub dwoma kreseczkami
wpisaç właÊciwe litery, np. _ h _ _ __ (three). Poleç
dzieciom, aby w parach wymieniły si´ zeszytami
i rozszyfrowały oraz napisały ukryty wyraz.

Notatki nauczyciela:
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3 What’s the matter, Tiger?
Lekcja 7

Rozpocz´cie lekcji

Przywitanie klasy
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.

S∏uchaj i przyłàcz si´
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 71.
• Dodatkowo lub w zamian mo˝na wykonaç jedno lub

dwa çwiczenia z Zestawu pomysłów na powtarzajàce
si´ sytuacje lekcyjne (patrz ss. 212–213).

S∏owo dnia Pajàka Spike’a
(Ksià˝ka ucznia, s. 76)

• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´
na ss. 71–72. Dzisiejsze s∏owo to hat.

Prowadzenie lekcji

1 Pos∏uchajcie i ponumerujcie
(Listen and number, Podr´cznik, s. 30, çw. 15)

• Poka˝ dzieciom kart´ obrazkowà do demonstrowania
s∏ownictwa z Pajàkiem Spikiem. Powiedz: Spike wants
to know how much English you have learnt i, jeÊli to
konieczne, wyjaÊnij po polsku, co masz na myÊli.
Powiedz: Open your books at page 30 i napisz numer
strony na tablicy. Przypomnij, ˝e przez uzupe∏nienie
çwiczeƒ w ramce Bug Revision 3 dzieci sprawdzà, jak
du˝o si´ nauczy∏y w tym rozdziale ksià˝ki.

• Powiedz: Look at activity 15. PoproÊ ochotnika o prze-
czytanie polecenia: Listen and number i sprawdê, czy
wszyscy je zrozumieli. Zademonstruj wykonanie
zadania, pos∏ugujàc si´ przyk∏adem.

• Odtwórz Êcie˝k´ 58. na CD 1. Rób przerwy, aby daç
dzieciom czas na wpisanie numerów.

Bug Revision 3

Number one: I’ve got a big body and small ears.
I’m a gorilla.

Number two: I’ve got whiskers and big teeth.
I’m a tiger.

Number three: I’ve got small eyes and a long tongue.
I’m a snake.

Number four: I’ve got a big mouth and a big tail.
I’m a crocodile.

(Odpowiedzi: 1d /2a /3b /4c)
hat

CD1

58

Cele
• Powtórzenie materia∏u
• Pomoc dzieciom w Êwiadomym uczeniu si´

i ocenie post´pów w nauce

G∏ówne s∏ownictwo i struktury
wykorzystywane przez dzieci
I’ve got (a) ...
I haven’t got (a) ...
whiskers, teeth, tail, mouth, body, tongue,
eyes, ears
long, big, small
I live in the …
grasslands, sea, jungle
tiger, crocodile, snake, gorilla, whale, lion
I’m a …

G∏ówne zadania
• S∏uchanie opisów i numerowanie obrazków
• Czytanie zdaƒ i pisanie nazw typów Êrodowiska

naturalnego
• Pisanie
• Sprawdzanie odpowiedzi do çwiczeƒ

w Bug Revision 3
• Zaznaczanie wyniku
• Uzupe∏nianie s∏owniczka obrazkowego

Materia∏y
• Karty obrazkowe do demonstrowania

s∏ownictwa (Pajàk Spike, Konik Polny Gracie,
karty z ubraniami do rozdzia∏u 2.)

• CD 1
• Podr´cznik, ss. 23, 30, 76–77
• O∏ówki
• Zeszyt çwiczeƒ, s. 69 i strona z naklejkami

(opcjonalnie)
• DVD Bugs World 3 i Zeszyt çwiczeƒ do DVD

(opcjonalnie)
• fotokopie çwiczenia 6., rozdzia∏ 3., s. 266

z Dodatkowych çwiczeƒ dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)
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2 Przeczytajcie i napiszcie
(Read and write, Podr´cznik, s. 30, çw. 16)

• Powiedz: Look at activity 16.
• PoproÊ ochotnika o przeczytanie polecenia: Read and
write. WyjaÊnij po polsku, ˝e uczniowie majà za zadanie
przeczytaç zdania, przyjrzeç si´ obrazkom i napisaç,
gdzie odpowiednio mieszkajà dzikie zwierz´ta. Zwróç
uwag´ uczniów na przykład.

• Dzieci patrzà na rysunki i uzupełniajà zdania nazwami
typów Êrodowiska naturalnego.
(Odpowiedzi: 1. … in the jungle. /2. … in the sea. /
3. … in the grasslands)

3 Popatrzcie i napiszcie
(Look and write, Podr´cznik, s. 30, çw. 17)

• Wska˝ goryla na obrazku w çw. 15. PoproÊ dzieci o do-
koƒczenie twoich zdaƒ tworzàcych opis tego zwierz´cia:
I’ve got ... (a big body/small eyes itp.), I haven’t got ...
(whiskers/four legs itp.), I live in the ... (jungle), I’m
a ... (gorilla).

• Powiedz: Look at activity 17. PoproÊ dzieci, aby w ana-
logiczny sposób uzupe∏ni∏y opisy zwierzàt na obraz-
kach. Powiedz im, ˝e ich odpowiedzi mogà si´ ró˝niç,
gdy˝ muszà wybraç dowolne dwie cz´Êci cia∏a, aby
uzupe∏niç pierwsze i drugie zdanie w obu opisach.

• Daj dzieciom wystarczajàco du˝o czasu na wykonanie
zadania.
(Odpowiedzi: 1. I’ve got (odpowiedê ucznia), I haven’t got
(odpowiedê ucznia), I live in the sea, I’m awhale./2. I’ve
got (odpowiedê ucznia), I haven’t got (odpowiedê ucznia),
I live in the grasslands, I’m a lion.)

4 Sprawdêcie odpowiedzi do çwiczeƒ
w Bug Revision 3

• Sprawdê odpowiedzi do çwiczeƒ i popraw ewentualne
b∏´dy wspólnie ze wszystkimi uczniami.

• W wypadku dwóch pierwszych zdaƒ w obu opisach
w çw. 17 uzyskaj wszystkie mo˝liwe odpowiedzi.

5 Zaznaczcie wynik
• Zapytaj: How was Bug Revision 3? Was it difficult? Was
it easy?

• Powiedz: Choose and circle the correct picture of Gracie
i poka˝ gestem, co masz na myÊli. Dzieci dokonujà
samooceny: zakreÊlajà obrazek podpisany: Excellent,
jeÊli bezbł´dnie wykona∏y zadania, obrazek podpisany:
Good, jeÊli dobrze uzupe∏ni∏y wi´kszoÊç çwiczeƒ,
obrazek podpisany: OK, gdy udzieli∏y tylko cz´Êci
poprawnych odpowiedzi.

6 Uzupełnijcie słowniczek obrazkowy
• Powiedz: Open your books at page 77. Poka˝ uczniom

słowniczek obrazkowy z obrazkami z rozdziału 3.
i wyjaÊnij, ˝e zawiera najwa˝niejsze słowa, których
nauczyli si´ w 3. rozdziale podr´cznika.

• Powiedz: Look and write. WyjaÊnij, ˝e dzieci powinny
podpisaç wszystkie obrazki. JeÊli nie pami´tajà danego
słowa, powinny je ominàç i podpisaç pozostałe obrazki.
Nast´pnie poproÊ uczniów, by spojrzeli na s. 23 podr´cz-
nika, gdzie znajdujà si´ kluczowe słowa z 3. rozdziału
i uzupełnili ewentualne brakujàce słowa w słowniczku
obrazkowym.

• Kiedy dzieci skoƒczà zadanie, wskazuj kolejno na
obrazki w słowniczku i zach´ç dzieci do podawania
nazw widocznych na nich cz´Êci ciała.

Zakoƒczenie lekcji

ZaÊpiewajcie piosenk´ Goodbye song
• Opis procedury wykonania tego zadania znajduje si´

na s. 73.

Dodatkowe çwiczenie
z wykorzystaniem DVD (opcjonalnie)

Dzieci oglàdajà Learn with Spike and Gracie
(rozdzia∏ 3.) na DVD Bugs World 3 (patrz równie˝
Zeszyt çwiczeƒ do DVD).

Dodatkowe çwiczenia z gramatyki
(opcjonalnie)

JeÊli dzieci w klasie potrzebujà dodatkowych çwiczeƒ
utrwalajàcych zagadnienia gramatyczne wprowadzone
w rozdziale, rozdaj im fotokopie ss.286–287 i poproÊ
o pisemne uzupełnienie çwiczeƒ.

Dodatkowe çwiczenia dla uczniów
pracujàcych szybciej (opcjonalnie)

Rozdaj dzieciom fotokopie çw. 6., rozdzia∏ 3., s. 266.

Zeszyt çwiczeƒ (opcjonalnie)
Dzieci uzupełniajà çwiczenia z sekcji Lesson 7 oraz
arkusz samooceny w Zeszycie çwiczeƒ

Dodatkowe çwiczenie
PoproÊ uczniów, aby w zeszytach zrobili list´ wszyst-
kich nowych wyrazów, które poznali w rozdziale 3.
Ksià˝ki ucznia.

Dodatkowe çwiczenie
Uczniowie mogà tak˝e uzupełniç słowniczek
obrazkowy na s. 69. w Zeszycie çwiczeƒ. W tym celu
odnajdujà w Zeszycie çwiczeƒ stron´ z naklejkami
z rozdziału 3., a nast´pnie uzupełniajà puste pola
naklejkami odpowiadajàcymi słowom lub rysunkom.
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Gra planszowa Start back after Christmas
Celem gry planszowej Start back after Christmas jest
utrwalenie materia∏u wprowadzonego w rozdzia∏ach 1.,
2. i 3.

• Poka˝ dzieciom gr´ planszowà na ss. 82–83. ZaproÊ
dwóch ochotników na Êrodek klasy. Wska˝ na kilka
ró˝nych pól na planszy, zadawaj widoczne na nich
pytania i zach´ç dzieci do udzielenia odpowiedzi.
Upewnij si´, ˝e wszyscy uczniowie rozumiejà pole-
cenia: Go to number … i Miss a turn.

• WyjaÊnij ochotnikom stojàcym na Êrodku klasy, ˝e
b´dà demonstrowaç zasady gry. Pozostali uczniowie
powinni ich obserwowaç, a w∏asne ksià˝ki trzymaç
zamkni´te.

• Daj ka˝demu z ochotników pionek do gier planszowych.
Mo˝esz zastàpiç pionki innymi przedmiotami, które
b´dà spe∏niaç ich funkcj ,́ np. gumki do Êcierania. Daj
dzieciom tak˝e kostk´ do gry (jeÊli nie masz kostek do
gry, mo˝esz wykorzystaç bàczki do∏àczone do Zeszytu
çwiczeƒ).

• Gr´ rozpoczyna dziecko, które, rzucajàc kostkà, wylo-
sowa∏o wi´kszà liczb .́ Dzieci na zmian´ rzucajà kostkà,
przesuwajà w∏asne pionki o wskazanà liczb´ pól
i wykonujà zadanie. Gdy pionek znajdzie si´ na polu
z pytaniem, dziecko odpowiada na nie. JeÊli odpowie
prawid∏owo, jego pionek zostaje na polu, jeÊli pomyli
si´, wraca na poprzednie pole. JeÊli pionek znajdzie si´
na polu z poleceniem: Go to number … lub Miss a turn,
dziecko wykonuje polecenie.

• Zwyci´zcà zostaje dziecko, które jako pierwsze dotrze
na pole FINISH.

• Kiedy b´dziesz pewien, ˝e wszystkie dzieci zrozumia∏y
zasady gry, dobierz uczniów w pary, poproÊ o otwarcie
ksià˝ek na ss. 82–83 i zaproÊ dzieci do gry. Upewnij si´,
˝e wszyscy majà pionki i kostki. Sprawdzaj, czy dzieci
grajà prawid∏owo.
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What’s the matter, Tiger?
Pani Walters: One day, Tiger and Gorilla are walking in
the jungle.

Goryl: Aaaaah! Look! It’s a leopard! What a big mouth!
I’m scared!

Tygrys: I’ve got a big mouth, too. I’m not scared. Tigers
are never scared.

Goryl: Aaaaah!
Tygrys: What’s the matter, Gorilla?
Goryl: Look! It’s a crocodile! What big teeth! I’m scared!
Tygrys: I’ve got big teeth, too. I’m not scared. Tigers are
never scared.

Goryl: Aaaaah!
Tygrys: What’s the matter, Gorilla?
Goryl: Look! It’s a snake! What a long tongue! I’m scared!
Tygrys: I haven’t got a long tongue, but I’ve got a long
tail. I’m not scared.

Pani Walters: Now it’s raining. Tiger and Gorilla are in
a cave.

Tygrys: Oh!
Goryl: What’s the matter, Tiger?
Tygrys: Aaaaah! It’s a storm! I’m scared!
Goryl: But tigers are never scared!

Where’s the giraffe?
Pani Walters: Here you are …
Dzieci: Thank you.
Pani Walters: Here you are, Annabelle and Charlie.
Annabelle i Charlie: Thank you, Miss Walters.
Pani Walters: Now, is everyone ready to go to the zoo?
Dzieci: Yes, Miss Walters.
Pani Walters: Good! Let’s go, then.
Charlie: Look – it’s a zebra.
Annabelle: What a long tail!
Charlie: Yes. Listen – zebras live in grasslands.
Annabelle: OK…
Charlie: They eat plants and they live for thirty years.
Annabelle: Hmm. They’re great. I love zebras. I love
giraffes, too.

Charlie: Where’s the giraffe?
Annabelle: I don’t know. Come on – let’s look.
Charlie: Look – it’s a lion.
Annabelle: I’m scared!
Charlie: Don’t be silly. Now, look – lions live in
grasslands. Big lions are three metres long.

Annabelle: Wow!
Charlie: And they sleep for sixteen hours. And – oh dear.
Annabelle: What?
Charlie: Lions eat zebras and giraffes!
Annabelle: Come on. Where is the giraffe?
Charlie: Look – it’s a gorilla.
Annabelle: What a big body! I’m scared!
Charlie: Don’t be silly. He’s great. Hello! … Gorillas live in
the jungle in Africa. They eat plants, flowers, fruit and
insects. They live for thirty-five years. How old are you?

Annabelle: Come on, Charlie. Let’s go. I want to see the
giraffe.

Chloe: Hi, Annabelle. Look – the giraffes!
Annabelle: Great!
Charlie: What long necks!
Annabelle: And they’ve got very long tongues, too.
Charlie: Giraffes eat flowers and leaves. They sleep for two
hours, standing up.

Annabelle: I love giraffes.
Chloe: Me, too. They’re beautiful.
Tim: Come on, Charlie. Let’s go!

Learn with Spike and Gracie
Spike: I’ve got two eyes. I’ve got eight legs. I’m a spider!

Tygrys: I’ve got two ears. I’ve got long whiskers. I’ve got

a long tail. I’m a tiger!

Goryl: I’ve got a big body. I’ve got two eyes. I’ve got two

small ears. I’m a gorilla!

Krokodyl: I’ve got a pink tongue. I’ve got a big mouth.

I’ve got big teeth. I’ve got a long tail. I’m a crocodile!

Rozdzia∏ 3 Scenariusz nagraƒ DVD
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