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Lekcja 1

Rozpoczęcie lekcji

 • Przywitaj uczniów. Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, 
aby zrobiły to samo.

 • Zapytaj wybrane dzieci: How are you? i zachęć je, 
aby odpowiedziały: I’m fine, thank you. 

 • Powiedz: Let’s sing the ‘Days of the week’ song 
(CD 1, ścieżka 8.; tekst na s. 30 Książki nauczyciela). 
Zachęć uczniów do wspólnego śpiewania piosenki. 

Główne zadania

Zagrajcie w Spell a word
 • Zapisz na tablicy kolejno wszystkie litery 
angielskiego alfabetu i powiedz: Let’s say the 
alphabet. Wskazuj kolejne litery i głośno – wraz 
z dziećmi – nazywaj je.

 • Zapytaj: Do you remember the ‘Alphabet rap’? 
Odtwórz nagranie i powtórz rap wraz z dziećmi 
(CD 1, ścieżka 7.). W trakcie powtarzania rapu 
wskazuj kolejne litery alfabetu na tablicy. Jeżeli 
uczniowie nie będą sobie sprawnie radzili 
z powtarzaniem kolejnych liter, powtórz nagranie 
jeszcze raz lub poproś, aby powtarzali za tobą.

 • Zapytaj: Have you got a pet? Wysłuchaj wszystkich 
odpowiedzi uczniów i zapisz na tablicy kilka 
wybranych, np. cat, dog, hamster. Wskaż jeden 
z wyrazów i powiedz: Spell it, please. Pozwól 
chętnym uczniom przeliterować wyraz, a następnie 
przeliterujcie go całą klasą.
Uwaga: W tym ćwiczeniu możesz wykorzystać 
karty obrazkowe do rozdziału 3. z podręcznika 
English Quest 2 (snake, crocodile, elephant, lion, 
hippo, parrot, monkey, giraffe). Uczniowie zamiast 
podawać nazwy zwierząt, które mają, mogą 
nazywać zwierzęta, które już poznali, i literować ich 
nazwy.

Rozdział 2 Lekcja 1
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Posłuchajcie i przeczytajcie; zaśpiewajcie 
piosenkę (ćwiczenie 1.)
 • Powiedz: Let’s listen to the ‘Do you like animals?’ 
song. Zachęć dzieci do śledzenia tekstu 
w podręczniku podczas słuchania nagrania. 
Odtwórz ścieżkę 25. na CD 1.

 • Wspólnie z całą klasą przeczytajcie tekst piosenki 
– uczniowie powtarzają kolejne fragmenty/linijki za 
nauczycielem.

 • Wspólnie zastanówcie się, w jaki sposób gestem 
pokazać każde zwierzę. Ustalcie gesty, które 
będziecie wykonywać w trakcie śpiewania. 

 • Powiedz: Let’s listen and sing. Odtwórz piosenkę 
ponownie i zaśpiewaj ją razem z dziećmi (CD 1, 
ścieżka 25.), pokazując gestami zwierzęta.

 • Poproś dzieci o powstanie z miejsc i pokazywanie 
razem z tobą zwierząt, o których mowa w piosence.

25

CD1

Zagrajcie w Word Quest (ćwiczenie 2.)
 • Wskaż uczniom w podręczniku ćwiczenie 2. na 
s. 15. Trzymając książkę w górze, wskaż dowolny 
obrazek (np. niedźwiedzia) i zapytaj: What’s this? 
Uczniowie odpowiadają (bear). Powiedz: Yes! 
Powtórz to z kilkoma innymi ilustracjami. 

 • Powiedz: Look, who is playing a game? (a boy  
and a girl). Wyjaśnij uczniom, że chłopiec 
wskazuje ilustrację, a dziewczynka podaje nazwę 
zwierzęcia. Następnie chłopiec prosi dziewczynkę 
o przeliterowanie nazwy zwierzęcia. Odtwórz 
ścieżkę 27. na CD 1.

27

CD1

 • Po zakończeniu nagrania wskaż dowolny obrazek 
(np. kangura) i zapytaj: What’s this? Uczniowie 
odpowiadają (kangaroo). Powiedz: Spell it, please 
i zachęć uczniów do literowania wyrazu.

Posłuchajcie, powtórzcie i wskażcie
 • Powiedz: Let’s listen and say the ‘Word rap’. 
Odtwórz ścieżkę 24. na CD 1. Wskazuj karty 
obrazkowe w tej samej kolejności, w której nazwy 
zwierząt występują w nagraniu. Zachęć dzieci, aby 
powtarzały słowa. 

 • Odtwórz nagranie ponownie. Zachęć dzieci, aby 
wypowiadały nazwy zwierząt, w momencie gdy 
wskazujesz odpowiednie karty obrazkowe. Zwróć 
uwagę uczniów na rytm i intonację rymowanki. 
Zachęć ich do powtórzenia całego wierszyka 
w sposób podobny do tego w nagraniu.

24

CD1

Zagrajcie w I can match
 • W czasie gdy uczniowie powtarzają rymowankę, 
przesuń karty obrazkowe na lewą stronę tablicy 
i ułóż je jedna pod drugą. Po prawej stronie 
przyczep karty wyrazowe, tak aby napisy nie były 
widoczne.

 • Zaproś do tablicy chętnego ucznia i poproś, 
aby odsłonił dowolny napis. Razem z całą klasą 
przeczytajcie nazwę zwierzęcia i ustalcie, jakie to 
zwierzę. Uczeń przyczepia wyraz obok właściwego 
obrazka.

 • Powtórz to ćwiczenie z pozostałymi kartami, 
zapraszając kolejnych chętnych uczniów.

     Odpowiedzcie na pytania 

 • Powiedz: Open your books at page 15. 
 • Wskaż na górny obrazek. Zadaj pytania:  
What is Olga doing? (She’s painting.),  
What is Anna doing? (She’s using her computer.),  
What is Max doing? (He’s painting.),  
What animals can you see? (dog, tiger, bear, 
cheetah, zebra, gorilla, seal, whale, dolphin, 
kangaroo, rhino)

 • Dzieci mogą udzielić odpowiedzi po polsku, 
ale zachęcaj je, aby odpowiadały po angielsku 
i używały konstrukcji He/She’s …ing, którą ćwiczyły 
w rozdziale 1.

STRONA 15

65
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 • Powiedz: Let’s play a game. Wyjaśnij uczniom, że 
będą pracowali w parach. Przypomnij, że jedna 
osoba z pary wskazuje wybrany obrazek i zadaje 
pytanie, a druga osoba z pary udziela odpowiedzi. 
Pierwsza osoba z pary prosi o przeliterowanie 
nazwy zwierzęcia, a druga osoba literuje tę nazwę. 
Następnie uczniowie zamieniają się rolami. Zwróć 
uwagę uczniów na konieczność zadawania pytań 
i udzielania odpowiedzi po angielsku. Sprawdzaj 
poprawność wykonania zadania i chwal za włożony 
wysiłek.
Uwaga: W tym ćwiczeniu podpisy pod ilustracjami  
w ćwiczeniu 2. powinny służyć pomocą 
w poprawnym przeliterowaniu wyrazu. Możesz 
utrudnić ćwiczenie i poprosić uczniów o zakrycie 
wyrazów, ale tylko jeżeli masz pewność, 
że uczniowie nie popełnią błędów w pisowni nazw 
angielskich.

Zakończenie lekcji

 • Powiedz: Close your books.
 • Powiedz: Let’s sing the ‘Everybody stop now’ song  
(CD 1, ścieżka 13.; tekst na s. 32 Książki 
nauczyciela). Zachęć dzieci do śpiewania. Śpiewaj 
razem z nimi.

 • Powiedz: Goodbye!

Rozdział 2 Lekcja 1
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Lekcja 2

Rozpoczęcie lekcji

 • Przywitaj uczniów. Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, 
aby zrobiły to samo.

 • Zapytaj wybrane dzieci: How are you? i zachęć je, 
aby odpowiedziały: I’m fine, thank you. 

 • Powiedz: Let’s sing the ‘Days of the week’ song  
(CD 1, ścieżka 8.; tekst na s. 30 Książki 
nauczyciela). Poproś uczniów o zaśpiewanie 
piosenki razem z tobą. 

Zagrajcie w Mime and match 
the flashcard
 • Przyczep do tablicy karty wyrazowe z nazwami 
zwierząt. Przeczytaj głośno nazwę każdego 
zwierzęcia i poproś dzieci o powtórzenie.

 • Na biurku połóż karty obrazkowe ilustracją do 
dołu. Wybierz jedną z kart. Za pomocą gestów 
pokaż, co przedstawia ilustracja. Zaproś ucznia, 
który odgadnie wyrażenie, i poproś o przyczepienie 
ilustracji do tablicy obok właściwej karty 
wyrazowej.

 • Wybierz jednego ochotnika i poproś, aby pokazał, 
co przedstawia inny obrazek. Zaproś kolejnego 
ucznia, który odgadnie wyrażenie, i poproś 
o przyczepienie ilustracji obok właściwej karty 
wyrazowej.

 • Powtórz grę, wykorzystując pozostałe karty 
obrazkowe.

Główne zadania

Zaśpiewajcie piosenkę
 • Zapytaj: Do you remember the ‘Do you like animals’ 
song? Zachęć dzieci do przypomnienia sobie 
tekstu piosenki. Możesz poprosić o otwarcie 
podręcznika na s. 15. Odtwórz ścieżkę 25. na CD 1.

 • Wspólnie z całą klasą zaśpiewajcie piosenkę. 
Poproś dzieci o powstanie i pokazywanie razem 
z tobą zwierząt, o których mowa w piosence. 
Uwaga: Jeśli uczniowie sprawnie radzą sobie 
z tekstem piosenki, możesz włączyć jej wersję 
karaoke (CD 1, ścieżka 26.).

Posłuchajcie historyjki 
 • Zapytaj, czy uczniowie pamiętają historyjkę 
z rozdziału 1. Powiedz: Do you remember the story 
‘Secrets in the library’? Zapytaj:  
Where were the children? (in the library),  
What is the symbol for Unit 1? (a dolphin),  
What is the Quest letter for Unit 1? (E)

 • Powiedz: Let’s listen to the story. Pokaż uczniom 
pierwszą kartę obrazkową do historyjki i zachęć ich 
do opowiedzenia, co na niej widzą.

 • Zapytaj:  
Where are the children? (in the Animal Park)  
What animals can you see? (zebras, a gorilla, 
a rhino, Max – the dog)

 • Opowiedz uczniom historyjkę, wykorzystując 
tekst zapisany na odwrocie kart obrazkowych. 
Przyczepiaj karty kolejno do tablicy.

 • Zapytaj:  
Can you see the Quest Cup? Where is it?  
(in picture 1)

Rozdział 2 Lekcja 2
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     Sprawdźcie, czy zrozumieliście 
historyjkę (ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 16. Poczekaj, 
aż wszyscy uczniowie otworzą książki.

 • Powiedz: Let’s listen to the story again. Odtwórz 
ścieżkę 28. na CD 1. 

 • Zadawaj uczniom pytania sprawdzające 
zrozumienie tekstu. W zależności od grupy możesz 
pozwolić uczniom na wysłuchanie całej historyjki 
i dopiero wtedy zadawać pytania dotyczące 
kolejnych obrazków lub zadawać pytania po 
wysłuchaniu fragmentu nagrania dotyczącego 
każdego kolejnego obrazka. 
Uwaga: W nagraniu po tekście dotyczącym jednej 
ilustracji usłyszysz charakterystyczny dźwięk.

 • Wskazuj dłonią obrazek, którego dotyczą twoje 
pytania, lub podawaj numer ilustracji, aby uczniowie 
mogli znaleźć (i przeczytać) właściwą odpowiedź. 
Dzięki temu więcej osób udzieli trafnej odpowiedzi 
w języku angielskim.

STRONA 16

 • Pochwal uczniów za dobrze wykonane zadanie.
 • Powiedz uczniom, że na jednej z ilustracji ukryta 
jest pewna litera. Poproś o jej znalezienie. Zapytaj: 
What is the Quest letter? (litera A, ilustracja 5.).
Uwaga: Uczniowie zapisują znalezioną literkę 
w Zeszycie ćwiczeń – Lekcja 2, ćwiczenie 3.

     Posłuchajcie i powiedzcie słowa 
(ćwiczenie 2.)

 • Powiedz: Open your books at page 17.
 • Na tablicy przyczep ilustrację goryla i żyrafy. 
Poproś uczniów o nazwanie ilustracji (gorilla, 
giraffe).

 • Wyjaśnij uczniom, że będziecie ćwiczyć wymowę 
głosek /g/ i /ʤ/.

 • Powiedz /g/, wskaż ilustrację goryla i powiedz: 
gorilla.

 • Następnie powiedz /ʤ/, wskaż ilustrację żyrafy 
i powiedz: giraffe. Poproś uczniów o powtórzenie 
słów po tobie.

 • Wskaż uczniom ćwiczenie 2. w podręczniku. 
Powiedz: Listen to the word. Odtwórz ścieżkę 29. 
na CD 1 i zatrzymaj nagranie po pierwszym słowie 
(gorilla). Poproś uczniów o powtórzenie słowa 
i zapytaj: How do you pronounce the letters in 
green? Zachęć uczniów, by powiedzieli /g/.

 • Odtwórz kolejne słowa i zatrzymaj nagranie po 
słowie jump. Zapytaj: How do you pronounce the 
letters in orange? Zachęć uczniów, by powiedzieli 
/ʤ/. Odtwórz resztę nagrania.

 • Odtwórz nagranie jeszcze raz, tak aby uczniowie 
mogli powtórzyć słowa. Zatrzymuj nagranie po 
każdym słowie, aby dzieci miały czas wymówić 
poprawnie usłyszane słowa i dobrze usłyszeć 
kolejne. 
Uwaga: Ważne jest, aby uczniowie mieli czas na 
zapoznanie się z dźwiękami i umieli poprawnie je 
powtórzyć przed ćwiczeniem rymowanki. Powtórz 
nagranie tyle razy, ile będzie konieczne.

STRONA 17

Rozdział 2 Lekcja 2
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Posłuchajcie i powiedzcie rymowankę 
(ćwiczenie 2.)
 • Wskaż ponownie ćwiczenie 2. Powiedz: Let’s say 
the chant and point to the words. Odtwórz ścieżkę 
30. na CD 1. Zachęć dzieci do wskazywania 
w tekście kolejnych wyrazów.

 • Powiedz: Let’s say the chant. Odtwórz nagranie 
jeszcze raz i powtarzaj razem z uczniami. Powtórz 
nagranie tyle razy, ile będzie konieczne, aby 
uczniowie poprawnie wymawiali słowa rymowanki. 
Uwaga: Jeżeli organizacja czasu na lekcji na 
to pozwoli, możesz połączyć uczniów w pary 
i pozwolić im poćwiczyć rymowankę w parach. 
Sprawdzaj poprawność wykonania zadania i chwal 
uczniów za dobre wykonanie.

 • Poproś uczniów, aby wrócili do historyjki i spojrzeli 
na ilustrację 3. Powiedz: Can you see pictures 
or words with the /ʤ/ sound? Zachęć dzieci 
do przeczytania tekstu i wysłuchaj odpowiedzi 
(juggling, jump, giraffes).

 • Powtórz to z ilustracją 5. i poproś o odnalezienie 
słów z dźwiękiem /g/ (kangaroo, gorilla, grapes).

30

CD1

Zakończenie lekcji

 • Powiedz: Close your books.
 • Powiedz: Let’s sing the ‘Everybody stop now’ song  
(CD 1, ścieżka 13.; tekst na s. 32 Książki 
nauczyciela). Zachęć dzieci do śpiewania. Śpiewaj 
razem z nimi.

 • Powiedz: Goodbye!

Rozdział 2 Lekcja 2
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Rozpoczęcie lekcji

 • Przywitaj uczniów. Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, 
aby zrobiły to samo.

 • Zapytaj wybrane dzieci: How are you? i zachęć je, 
aby odpowiedziały: I’m fine, thank you. 

 • Powiedz: Let’s sing the ‘Days of the week’ song  
(CD 1, ścieżka 8.; tekst na s. 30 Książki 
nauczyciela). Zachęć uczniów, aby zaśpiewali 
piosenkę razem z tobą. 

Przypomnienie historyjki
 • Zapytaj, czy uczniowie pamiętają historyjkę 
z poprzedniej lekcji. Powiedz: Do you remember 
the story ‘Catch the Thief!’?

 • Przyczep do tablicy pierwszą kartę obrazkową do 
historyjki i poproś dwoje dzieci o przyczepienie 
pozostałych kart we właściwej kolejności. Zachęć 
pozostałych uczniów, aby porównali kolejność kart 
na tablicy z historyjką w podręczniku. 

 • Przeczytaj historyjkę z Książki nauczyciela lub 
Książki ucznia. Możesz też odtworzyć ścieżkę 28. 
na CD 1 i wskazywać różne przedmioty lub postaci 
na kartach obrazkowych.

Lekcja 3

Rozdział 2 Lekcja 3
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 • Zadaj pytania kontrolne: 
Is the Quest Cup at the Animal Park? (no)  
What animals can the children see in the Park? 
(tigers, dolphins, zebras, rhinos, kangaroos, giraffes, 
seals)  
Has the Animal Park got gorillas? (no)  
What is the gorilla doing? (running with he bag)  
Who stops the gorilla? (Olga)  
Is it a real gorilla? (no / It's a thief.)  
What is the Quest symbol? (a basketball)  
What is the Quest letter? (A)

 • Powiedz: Well done! Pochwal uczniów za dobrze 
wykonane zadanie.

Główne zadania

Zagrajcie w What is missing?
 • Przyczep do tablicy karty wyrazowe z nazwami 
zwierząt, ale pomiń jedną dowolną kartę (np. rhino).

 • Zapytaj: What is missing? i poproś uczniów, 
aby odgadli, której karty brakuje. Powiedz: Yes! 
A rhino. Ponownie pomieszaj karty i tym razem nie 
przyczepiaj innej karty.

 • Powtórz grę z pozostałymi kartami.

     Posłuchajcie i ponumerujcie 
(ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 18.
 • Na tablicy przyczep pięć ilustracji, jedna obok 
drugiej: tiger, zebra, kangaroo, bear, cheetah. 
Poproś uczniów o nazwanie obrazków.

 • Wskaż ćwiczenie 1. na s. 18 w Książce ucznia.  
Powiedz: Listen and number. Wyjaśnij, że uczniowie  
mają posłuchać rozmowy dwójki dzieci 
i ponumerować zwierzęta w kolejności, w której 
pojawiają się one w dialogu. Zwróć uwagę dzieci 
na przykład i poproś o samodzielne wykonanie 
zadania. 

 • Odtwórz ścieżkę 31. na CD 1 w całości. Jeśli będzie 
taka potrzeba, odtwórz nagranie ponownie. Wraz 
z dziećmi sprawdź odpowiedzi poprzez zapisanie 
cyfr pod ilustracjami na tablicy. (Jeżeli w numeracji 
obrazków będą rozbieżności, zapisz wszystkie cyfry 
pod ilustracją i poproś, aby uczniowie niczego nie 
zmieniali w swoich podręcznikach). 

 • Odtwarzaj kolejne dialogi, zatrzymując nagranie po 
każdym z nich. Sprawdźcie poprawność wykonania 
zadania. Dopiero po ustaleniu właściwej kolejności 
pozwól uczniom poprawić ewentualne błędy. 
(Odpowiedzi: 1. bear, 2. zebra, 3. kangaroo, 4. tiger, 
5. cheetah).

STRONA 18

31

CD1

Przeczytajcie i napiszcie (ćwiczenie 2.)
 • Powiedz: Let’s read and write. Przeczytaj wszystkie 
zdania, robiąc pauzę za każdym razem, gdy 
w tekście brakuje wyrazu. Powiedz: Write the 
words. Wskaż uczniom ramkę z wyrazami nad 
tekstem i wyjaśnij, że ich zadaniem jest uzupełnić 
zdania wyrazami z ramki. 
Uwaga: To zadanie uczniowie mogą wykonać 
w parach.

 • Chodź po klasie i sprawdzaj, czy uczniowie poprawnie 
wykonują zadanie. Sprawdź odpowiedzi. Przyczep 
do tablicy karty wyrazowe: gorilla, rhino, whale, seal, 
dolphin – jedna obok drugiej, a pod nimi zapisz cyfry 
od 1 do 5. Obok cyfry 1 przyczep kartę z napisem: 
whale. Pozwól chętnym uczniom przyczepić 
pozostałe karty obok właściwej cyfry. (Odpowiedzi: 
1. whale, 2. dolphin, 3. gorilla, 4. seal, 5. rhino).

Zróbcie własne minikarty obrazkowe 
(ćwiczenie 3.)
 • Powiedz: Open your Unit 2 mini-flashcards. 
 • Sprawdź, czy dzieci mają nożyczki. Powiedz: 
Cut out the cards / Cut the cards along this line, 
wskazując na przerywaną linię w Zeszycie ćwiczeń. 

 • Chodź po klasie, w czasie gdy dzieci wycinają 
minikarty obrazkowe. Wskazuj różne zwierzęta na 
kartach i pytaj poszczególnych uczniów: What is it? 

 • Poproś dzieci, aby oznaczyły karty swoimi inicjałami 
lub małymi znaczkami (lepiej na stronie z ilustracją; 
w niektórych grach lepiej jest, aby oznakowanie na 
rewersie obrazka nie ułatwiało graczowi zadania).

 • Powiedz: Put your cards on the desk like this 
i pokaż dzieciom, że powinny rozłożyć swoje karty 
na ławce obrazkami do góry. 

73
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 • Powiedz: Let’s sing the ‘Do you like animals?’ song.  
Wytłumacz dzieciom, że za każdym razem, kiedy 
słyszą nazwę zwierzęcia, powinny podnieść 
odpowiednią minikartę obrazkową. 

 • Odtwórz ścieżkę 25. na CD 1. 

Zapytajcie i odpowiedzcie na pytania 
(ćwiczenie 4.)
 • Poproś uczniów o odłożenie minikart obrazkowych 
i powiedz: Open your books at page 18. Wskaż 
ćwiczenie 4. Przeczytaj zdania i odpowiedzi 
z Książki ucznia. Wyjaśnij uczniom znaczenie pytań 
i odpowiedzi. 

 • Wskaż ramkę u dołu strony i powiedz: Remember! 
Powiedz, że na pytanie w ramce (Do you like …?) 
odpowiadamy twierdząco lub przecząco. 

 • Wybierz dowolną kartę z twoich kart obrazkowych 
(np. tygrysa) i pokaż ją uczniom. Zapytaj jedno 
dziecko: Do you like tigers? Jeśli odpowiedź będzie 
twierdząca (Yes, I do), zadaj pytanie tyle razy, aż 
jedno z dzieci udzieli odpowiedzi przeczącej (No, 
I don’t), wtedy zapytaj: What animals do you like? 
Pomóż dziecku udzielić odpowiedzi.

 • Wybierz ilustrację innego zwierzęcia i powtórz 
ćwiczenie.

 • Połącz dzieci w pary i poproś o położenie obrazków 
na ławkach, wybieranie kolejnych kart, zadawanie 
pytań na ich temat i udzielanie odpowiedzi. 
Uczniowie zadają sobie wzajemnie pytania 
i odpowiadają na nie. Chodź po klasie i sprawdzaj, 
czy poprawnie wykonują zadanie. W razie potrzeby 
pomagaj im.

Zakończenie lekcji

 • Powiedz: Everybody finish now. 
 • Powiedz: Let’s sing the ‘Everybody stop now’ song  
(CD 1, ścieżka 13.; tekst na s. 32 Książki 
nauczyciela). Zachęć dzieci do śpiewania. Śpiewaj 
razem z nimi.

 • Powiedz: Goodbye!

Rozdział 2 Lekcja 3
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Zadawajcie pytania i odpowiadajcie
 • Przypomnij strukturę gramatyczną z poprzedniej 
lekcji. Zapisz na tablicy przykładowe zdanie, np.:  
Do you like zebras? i obie odpowiedzi: Yes, I do 
i No, I don’t. 

 • Do tablicy przyczep wszystkie karty obrazkowe 
przedstawiające poznane zwierzęta i kolejno głośno 
nazwijcie je.

 • Poproś, aby każdy uczeń wybrał spośród swoich  
minikart obrazkowych jedną, dowolną, 
przedstawiającą zwierzę, które lubi, i aby jej nie 
pokazywał.

 • Wybierz jedno dziecko i zadaj mu pytanie 
o zwierzęta z kart. Zadawaj pytanie tyle razy, aż 
dziecko odpowie: Yes, I do, czyli do momentu, aż 
odgadniesz, jaką kartę wybrało.

 • Poproś dziecko, aby wybrało kolejną osobę 
i zadawało jej pytania, aż zgadnie, jakie zwierzę lubi 
ta osoba. Gra toczy się do momentu, aż wszystkie 
dzieci zadadzą pytania. Ostatni uczeń zadaje 
pytanie tobie.

Lekcja 4

Rozpoczęcie lekcji

 • Przywitaj uczniów. Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, 
aby zrobiły to samo.

 • Zapytaj wybrane dzieci: How are you? i zachęć je, 
aby odpowiedziały: I’m fine, thank you. 

 • Powiedz: Let’s sing the ‘Days of the week song’  
(CD 1, ścieżka 8.; tekst na s. 30 Książki 
nauczyciela). Zachęć uczniów, aby zaśpiewali 
piosenkę razem z tobą. 

Rozdział 2 Lekcja 4
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Główne zadania

     Posłuchajcie i przeczytajcie 
(ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 19. Poczekaj, 
aż wszyscy uczniowie otworzą książki. 

 • Powiedz: Look at the picture.
 • Zapytaj: Who can you see? (a girl and a boy), 
Where are they? (in a shop),  
What are they doing? (talking)

 • Powiedz: Listen to the dialogue. Odtwórz ścieżkę 32. 
na CD 1.

 • Zapytaj: What is the boy’s favourite animal? (tiger), 
Does the girl like tigers? (no),  
What animals does the girl like? (dolphins)

 • Ponownie odtwórz ścieżkę 32. Poproś uczniów, 
aby słuchali i powtarzali dialog za nagraniem. 
Zachęć uczniów, aby śledzili w podręcznikach 
tekst, który wypowiadają. 

 • Odtwórz nagranie jeszcze raz i zatrzymuj je po 
każdym zdaniu lub fragmencie.

 • Podziel uczniów na dwie grupy (np. chłopcy 
– dziewczynki) i przeczytajcie wspólnie dialog 
z podziałem na role. 
Uwaga: Chętnym uczniom możesz pozwolić 
przeczytać dialog w parach głośno. Nie wybieraj 
uczniów, którzy nie chcą wykonać tego zadania 
przed całą klasą.

32

CD1

Popatrzcie i powiedzcie (ćwiczenie 2.)
 • Wskaż dzieciom ćwiczenie 2. i powiedz: Look at the 
pictures. 

 • Wskazuj kolejno obrazki przedstawiające zwierzęta 
i pytaj: What’s this? (a zebra, a dolphin, a tiger, a bear)

 • Wskaż uczniom ramkę na s. 19 w Książce ucznia 
i powiedz: Remember! Przeczytaj zawartość ramki 
i przetłumacz zdania. Zwróć uwagę uczniów na 
zapis czasowników like/likes.

 • Powiedz: I like dolphins. Zoe likes dolphins, too. 
Poproś każdego ucznia o wybranie zwierzęcia 
z ćwiczenia 2. i ułożenie podobnych zdań. Zachęć 
uczniów, by powiedzieli zdania na głos.

STRONA 19

Przeczytajcie i napiszcie (ćwiczenie 3.)
 • Powiedz: Let’s read and write! Wyjaśnij uczniom, że 
będą uzupełniać dialog między Zoe i Maxem.

 • Wskaż ćwiczenie 3. na s. 19 i powiedz: Listen! 
Przeczytaj tekst, robiąc pauzy wtedy, kiedy należy 
wpisać brakujące wyrazy. 

 • Połącz uczniów w pary i powiedz, że będą 
uzupełniać brakujące wyrazy w dialogu. Zwróć 
uwagę uczniów, że sami decydują o treści dialogu 
i że w niektórych wypowiedziach to od nich zależy 
jego treść. Poproś uczniów o przeczytanie dialogu 
i zachęć ich do wykonania zadania. 
Uwaga: W tym zadaniu pierwsza wypowiedź 
Maxa, druga wypowiedź Zoe i ostatnia wypowiedź 
Zoe pozwalają na pewną dowolność zarówno 
w wyborze zwierząt, jak i udzielenia odpowiedzi 
twierdzącej lub przeczącej. Zwróć na to uwagę 
i koniecznie sprawdź, czy uczniowie wpisali 
poprawne zdania.

 • W trakcie wykonywania przez uczniów ćwiczenia 
zapisz na tablicy zdania z lukami. Pozwól 
wybranym chętnym uczniom uzupełnić te zdania. 
Upewnij się wcześniej, że wyraz proponowany 
przez ucznia jest właściwy. 
Uwaga: Te zdania, które mogą być uzupełnione 
na różne sposoby, powinny być przeczytane przez 
wielu uczniów, aby wszyscy mogli sprawdzić swoje 
zdania i poprawić ewentualne błędy.

 • Poproś o przećwiczenie dialogu w parach 
z podziałem na role.

Zakończenie lekcji

 • Powiedz: Close your books. 
 • Powiedz: Let’s sing ‘Everybody stop now’ song  
(CD 1, ścieżka 13.; tekst na s. 32 Książki 
nauczyciela). Zachęć dzieci do śpiewania. Śpiewaj 
razem z nimi. 

 • Powiedz: Goodbye!

77
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Lekcja 5

Rozpoczęcie lekcji

 • Przywitaj uczniów. Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, 
aby zrobiły to samo.

 • Zapytaj wybrane dzieci: How are you? i zachęć je, 
aby odpowiedziały: I’m fine, thank you. 

 • Powiedz: Let’s sing the ‘Days of the week’ song  
(CD 1, ścieżka 8.; tekst na s. 30 Książki nauczyciela). 
Zachęć uczniów do wspólngo śpiewania. 

Zagrajcie w Simon says
 • Poproś uczniów o wyjęcie swoich minikart 
obrazkowych i rozłożenie ich przed sobą obrazkami 
do góry. Wyjaśnij, że zagracie w Simon says 
i że zadaniem dzieci będzie podniesienie kartki 
z właściwą ilustracją tylko wtedy, gdy przed 
jej nazwą usłyszą Simon says (np. Simon says: 
dolphin). Jeżeli usłyszą samą nazwę zwierzęcia  
(np. dolphin), nie wykonują żadnej czynności. 

 • Wykonaj ćwiczenie tyle razy, ile będzie trzeba, żeby 
przećwiczyć komplet wyrazów.

 • Pozwól chętnym uczniom na poprowadzenie 
zabawy.

Główne zadania

Zaśpiewajcie piosenkę
 • Zapytaj: Do you remember the ‘Do you like 
animals?’ song? Zachęć dzieci do przypomnienia 
sobie tekstu piosenki. Możesz poprosić o otwarcie 
podręcznika na s. 7. Odtwórz ścieżkę 25. na CD 1.

 • Wspólnie z całą klasą zaśpiewajcie piosenkę.
 • Włącz wersję karaoke tej piosenki i zaśpiewajcie ją 
jeszcze raz (CD 1, ścieżka 26.).

Rozdział 2 Lekcja 5
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Dowiedzcie się, co jedzą zwierzęta
 • Przeczytaj na głos tytuł plakatu i wyjaśnij, że dzieci 
będą się uczyć o tym, co jedzą zwierzęta.

 • Powiedz: Let’s listen to Mr Fraser. Odtwórz 
ścieżkę 33. na CD 1 i wskazuj obrazki na plakacie.

 • Powiedz: Let’s say the words. Odtwórz nagranie 
ponownie. Zatrzymuj je za każdym razem, kiedy 
Pan Fraser wymienia nazwę innego pokarmu, 
i zachęć dzieci, aby powtórzyły ją razem z tobą. 
Uwaga: Zamiast odtwarzać nagranie z CD, 
możesz kolejno wskazywać zdjęcia, mówić zdania 
i zachęcać dzieci, aby je powtarzały. 

33

CD1

Zagrajcie w Touch the poster
 • Zaproś kolejno czworo dzieci na środek klasy. 
Powiedz: Find meat (fish, fruit, plants). Dzieci 
odszukują i wskazują właściwe zdjęcie na plakacie. 
Powtórz tę zabawę z kilkorgiem innych dzieci.

 • Upewnij się, że wszyscy uczniowie rozumieją nowe 
wyrazy i są w stanie je rozpoznać.

     Posłuchajcie i przeczytajcie 
(ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Let’s listen to the ‘Animal food’ rap. 
Odtwórz ścieżkę 34. na CD 1. Przeczytaj fragment 
rymowanki z Książki ucznia i poproś klasę 
o powtórzenie. Przeczytajcie rymowankę wspólnie na 
głos. Odtwórz nagranie ponownie i poproś uczniów, 
żeby powiedzieli rymowankę wspólnie jeszcze raz. 

 • Podziel uczniów na cztery grupy (delfiny, goryle, 
kangury i tygrysy). Przeczytajcie tekst, tak by każda 
grupa przeczytała swoją część rymowanki, a ty 
przeczytaj pozostały tekst (pierwszą i ostatnią linijkę). 
Uwaga: Chętnym uczniom możesz zaproponować 
samodzielne przeczytanie tekstu na głos, przed klasą.

34

CD1

STRONA 20

Posłuchajcie i ponumerujcie (ćwiczenie 2.)
 • Powiedz: Let’s listen and number!
 • Wskaż na przykład w ćwiczeniu 2. i powiedz: Listen 
and number the pictures. Wytłumacz dzieciom, 
że powinny posłuchać krótkich wypowiedzi 
i ponumerować obrazki w kolejności, w której 
nazwy pożywienia występują w nagraniu.

 • Odtwórz ścieżkę 35. na CD 1. 
 • Jeżeli jest to konieczne, odtwórz ścieżkę ponownie. 

35

CD1

 • Przyczep do tablicy karty obrazkowe w kolejności: 
kangaroo, dolphin, gorilla i tiger. Wskazuj kolejno 
ilustracje. Pytaj: What number is it? Słuchaj 
odpowiedzi uczniów i zapisuj cyfry obok kart 
obrazkowych.

Napiszcie (ćwiczenie 2.)
 • Powiedz: Let’s write. Wskaż uczniom obrazek 
z cyfrą 1 i przeczytaj pierwsze zdanie:  
I’m a kangaroo. I eat plants. Obok ilustracji  
kangura z cyfrą 1 napisz na tablicy: plants. 

 • Poproś uczniów o uzupełnienie pozostałych 
zdań, które przeczytasz, oraz wpisanie przy 
obrazkach odpowiednich nazw pożywienia. W razie 
wątpliwości co do pisowni wyrazów z rapu, dzieci 
mogą sprawdzić pisownię w tekście rapu gdzie 
wyrazy zostały zapisane kolorowym drukiem. 
Zachęć uczniów do samodzielnej pracy. 

 • Pozwól chętnym uczniom zapisać właściwe wyrazy 
na tablicy. (Odpowiedzi: 1. plants, 2. fish, 3. fruit, 
4. meat).

Posłuchajcie i przeczytajcie (ćwiczenie 3.)
 • Powiedz uczniom, że za chwilę przeczytają 
i usłyszą komiks o psach, które już wcześniej 
poznali. Zapytaj: Do you remember the dogs’ 
names? (Scotty, Yorkie, Jack)

 • Powiedz: Look at the pictures. What food from 
Activity 2 can you see? (fish, plants, fruit, meat).

 • Powiedz: Listen to the story. Odtwórz ścieżkę 36. 
na CD 1. Zachęć uczniów do śledzenia tekstu 
w książkach.

 • Sprawdź zrozumienie tekstu. Zapytaj:  
Who is hungry? (Scotty)

 • Powiedz: Let’s listen again. Ponownie odtwórz 
nagranie. Zachęć uczniów do słuchania i czytania 
wraz z nagraniem. Zapytaj:  
Does Scotty like fish? (no)  
Does Scotty like plants? (no)  
Does Scotty like fruit? (no)  
What food does Scotty like? (meat)  
Is Jack a gorilla? (no)
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 • Przeczytajcie tekst głośno razem. Zapytaj: Do you 
like the story? Wysłuchaj odpowiedzi dzieci.

 • Zapytaj, czy są chętne osoby, które przeczytają 
tekst z podziałem na role. Jeśli są, pozwól im 
przeczytać tekst przed klasą.

36

CD1

Zakończenie lekcji

 • Powiedz: Everybody finish now. 
 • Powiedz: Let’s sing ‘Everybody stop now’ song  
(CD 1, ścieżka 13.; tekst na s. 32 Książki 
nauczyciela). Zachęć dzieci do śpiewania. Śpiewaj 
razem z nimi. 

 • Powiedz: Goodbye!

Rozdział 2 Lekcja 5
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Lekcja 6

Rozpoczęcie lekcji

 • Przywitaj uczniów. Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, 
aby zrobiły to samo.

 • Zapytaj wybrane dzieci: How are you? i zachęć je, 
aby odpowiedziały: I’m fine, thank you. 

 • Powiedz: Let’s sing the ‘Days of the week’ song  
(CD 1, ścieżka 8.; tekst na s. 30 Książki 
nauczyciela). Zachęć uczniów do wspólnego 
śpiewania. 

Zagrajcie w Long sentence
 • Przypomnij strukturę gramatyczną He/She likes … 
Do tablicy przyczep wszystkie karty obrazkowe 
przedstawiające poznane zwierzęta i nazwij je  
razem z uczniami.

 • Wyjaśnij, że zagracie w Long sentence. Każda 
osoba powtarza całe zdanie powiedziane do 
tej pory i dodaje nazwę kolejnego zwierzęcia. 
Rozpocznij grę, powiedz np.: He likes zebras. 
Wskaż pierwszego ucznia, który powtórzy twoje 
zdanie i doda nazwę kolejnego zwierzęcia.

 • Po wyczerpaniu nazw zwierząt kolejni uczniowie 
mówią zdania rozpoczynające się od She likes … 
Gra toczy się do momentu, aż wszyscy uczniowie 
powiedzą zdanie.

 • Na zakończenie poproś każde dziecko, aby 
powiedziało zdanie na temat swojego ulubionego 
zwierzęcia, używając struktury I like … 

Rozdział 2 Lekcja 6
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Główne zadania

Powtórzcie nazwy pokarmów zwierząt
 • Przyczep do tablicy plakat i zaproś kolejno 
czworo dzieci na środek klasy. Powiedz: Find fish 
(plants, fruit, meat). Dzieci odszukują i wskazują 
właściwe zdjęcie na plakacie. Powtórz to ćwiczenie 
z kilkorgiem innych dzieci.

 • Wskaż jeden wybrany obrazek, np. meat, 
i powiedz: Zebras like meat. Poczekaj na reakcję 
klasy (No!) i wskaż dziecko, które powie poprawne 
zdanie (Zebras like plants.). Powiedz błędne zdania 
dla plants, fruit i fish i wskaż chętne dzieci, które je 
poprawią.

     Przeczytajcie i napiszcie 
(ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 21. Poczekaj, 
aż wszyscy uczniowie otworzą książki. 

 • Wskaż uczniom ćwiczenie 1. na s. 21 i powiedz: 
Read and write. Wyjaśnij, że w ramce są wyrazy, 
które trzeba wpisać we właściwych miejscach 
w zdaniach.

 • Przeczytaj kolejno zdania, robiąc pauzę w miejscu, 
w którym brakuje wyrazu.

 • Powiedz: Write the words i poproś uczniów 
o uzupełnienie zdań wyrazami z ramki. Zachęć do 
samodzielnego wykonania zadania.

 • Przeczytaj głośno pierwsze zdanie. Poproś chętne 
dzieci, aby przeczytały kolejne zdania wraz 
z wpisanymi wyrazami (fish, plants, fruit, meat).

Posłuchajcie i odpowiedzcie (ćwiczenie 2.)
 • Powiedz: Close your books, please. Poczekaj, 
aż wszyscy uczniowie zamkną książki. (Dopilnuj, 
aby każde dziecko miało zamknięty podręcznik). 
Powiedz: Listen! i odtwórz ścieżkę 37. na CD 1. 

 • Po wysłuchaniu nagrania zapytaj:  
What are the texts about? (Australian animals/
animals)  
What is the first text about? (the Red kangaroo/
kangaroo)  
What is the second text about? (the dingo) 

 • Powiedz: Listen to the text about the Red kangaroo. 
Odtwórz nagranie ponownie i zatrzymaj je przed 
tekstem o dingo. Zapytaj:  
Where does the Red kangaroo live? (in Australia),  
Does the red kangaroo eat plants? (yes).

 • Powiedz: Listen to the text about dingo. Odtwórz 
nagranie do końca. Zapytaj:  
Is the dingo a wild dog? (yes)  
Where does the dingo live? (in Australia / in the 
forests) 
Uwaga: Pomóż uczniom udzielić odpowiedzi na 
pytania.

STRONA 21

37

CD1

Przeczytajcie i odpowiedzcie na pytania 
(ćwiczenie 3.)
 • Powiedz: Open your books at page 21 i wskaż 
uczniom w podręczniku ćwiczenie 3.

 • Powiedz: Read and answer. Wyjaśnij uczniom, że 
będą czytać tekst w podręczniku i odpowiadać na 
pytania.

 • Przeczytaj na głos wszystkie pytania pod tekstami 
w ćwiczeniu 3. i poproś, aby każdy uczeń 
samodzielnie również je przeczytał. 

 • Poproś, aby każdy uczeń samodzielnie zaznaczył 
w tekstach odpowiedzi na pytania (obok właściwej 
informacji uczeń stawia cyfrę określającą numer 
pytania). 
Uwaga: Ponieważ niektórzy uczniowie będą 
znali odpowiedzi na pytania bez uprzedniego 
przeczytania tekstu, warto poprosić dzieci 
o zaznaczenie w tekście odpowiedzi na pytanie. 
Dzięki temu każdy uczeń przeczyta tekst.

 • Poczekaj, aż wszyscy uczniowie skończą zadanie, 
i wspólnie sprawdźcie odpowiedzi. Przeczytaj 
kolejno każde pytanie i dowiedz się, jaką informację 
podkreślili uczniowie; na tym etapie nie poprawiaj 
uczniów i nie udzielaj od razu prawidłowej 
odpowiedzi.

Posłuchajcie i sprawdźcie (ćwiczenie 3.)
 • Powiedz: Listen and check. Odtwórz ścieżkę 38. 
na CD 1. Zatrzymaj po każdym zdaniu, powtórz 
prawidłową odpowiedź i daj uczniom czas na 
wprowadzenie poprawek. 
Uwaga: Możesz poprosić o wykonanie tego 
zadania w parach z kolegą czy koleżanką.

38

CD1

83

Rozdział 2 Lekcja 6

9788376210964_Quest_TB03_U2-kopia 12.indd   83 07.05.2014   09:51FR
EE

 S
AM

PL
E 

   
FR

EE
 S

AM
PL

E 

    



Zakończenie lekcji

 • Powiedz: Everybody finish now.
 • Powiedz: Let’s sing the ‘Everybody stop now’ song  
(CD 1, ścieżka 13.; tekst na s. 32 Książki 
nauczyciela). Zachęć dzieci do śpiewania. Śpiewaj 
razem z nimi.

 • Powiedz: Goodbye!

Rozdział 2 Lekcja 6
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Lekcja 7

Rozpoczęcie lekcji

 • Przywitaj uczniów. Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, 
aby zrobiły to samo.

 • Zapytaj wybrane dzieci: How are you? i zachęć je, 
aby odpowiedziały: I’m fine, thank you. 

 • Powiedz: Let’s sing the ‘Days of the week’ song  
(CD 1, ścieżka 8.; tekst na s. 30 Książki 
nauczyciela). Zachęć uczniów, aby zaśpiewali 
piosenkę razem z tobą. 

Zagrajcie w Bingo
 • Poproś uczniów o wyjęcie swoich minikart 
obrazkowych i położenie ich przed sobą obrazkami 
do góry.

 • Nazwijcie wszystkie zwierzęta na minikartach.
 • Poproś dzieci o wybranie pięciu dowolnych 
obrazków i odłożenie pozostałych na bok. 

 • Wymieniaj nazwy zwierząt w dowolnej kolejności, 
a uczniowie, w chwili odnalezienia właściwego 
obrazka wśród tych wybranych przez siebie, 
odwracają go ilustracją do dołu.

 • Dziecko, które zakryje wszystkie obrazki, woła: 
Bingo!

 • Powtórzcie to ćwiczenie z czterema, trzema 
i dwoma obrazkami. 
Uwaga: Chcąc utrudnić zadanie, użyj kart 
wyrazowych – uczeń będzie musiał przeczytać 
wyrazy po angielsku i odnaleźć właściwy obrazek.

Rozdział 2 Lekcja 7
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Zadanie opcjonalne
W tym miejscu lekcji zamiast gry w Bingo, jeśli 
masz taką możliwość, możesz wykorzystać kartę 
pracy Story Unit 2: Animal Park (Bank materiałów 
do kopiowania s. 167). 
 • Zapytaj dzieci czy, pamiętają historyjkę z lekcji 2. 
Zachęć dzieci do opowiedzenia jej. 

 • Poproś wybranego ucznia o rozdanie kopii s. 167 
(Bank materiałów do kopiowania) i wyjaśnij, że 
zadaniem dzieci jest odpowiedzieć na pytania. 
Dzieci znajdą odpowiedzi na pytania w kolejnych 
lekcjach rozdziału 2.

 • Zachęć dzieci, aby samodzielnie wykonały 
zadanie. Obserwuj ich pracę i, jeśli jest taka 
konieczność, wskaż lekcję, w której znajduje się 
odpowiedź na pytanie, z którym uczniowie mają 
problem.

 • Poproś, aby dzieci, które skończyły wypełniać 
kartę pracy, pokolorowały literę Q znajdującą się 
w prawej górnej części kartki. Będzie to znak, że 
skończyły zadanie. Uczniowie pracujący wolniej 
będą mieli wtedy czas na dokończenie pracy.

 • Sprawdźcie poprawność wykonania zadania. 
Poproś chętnych uczniów o przeczytanie 
odpowiedzi na pytania. (Odpowiedzi: 1. dolphins, 
a whale, a dog, a rhino, bears, a cheetah, zebras, 
a tiger, kangaroos, a gorilla; 2. tigers, dolphins, 
kangaroos; 3. tigers; 4. meat; 5. meat).

Główne zadania

Posłuchajcie i zaśpiewajcie
 • Powiedz: Let’s sing the ‘Do you like animals?’ song.  
Zachęć dzieci do przypomnienia sobie tekstu 
piosenki. Możesz poprosić o otwarcie podręcznika 
na s. 15. Odtwórz ścieżkę 25. na CD 1.

 • Odtwórz wersję karaoke tej piosenki (CD 1, 
ścieżka 26.) i wspólnie z całą klasą zaśpiewajcie ją. 
Poproś dzieci o powstanie z miejsc i pokazywanie 
razem z tobą zwierząt, o których mowa w piosence.

     Posłuchajcie i napiszcie 
(ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Let’s say the alphabet! i wraz z uczniami 
powtórzcie kolejne litery alfabetu. Możesz włączyć 
uczniom nagranie ‘Alphabet rap’ (CD 1, ścieżka 7.) 
i powtórzyć alfabet jeszcze raz.

 • Powiedz: Open your books at page 22. Wskaż 
ćwiczenie 1. i powiedz: Let’s listen and write! 
Powiedz uczniom, że za chwilę usłyszą nazwy 
zwierząt, ale będą one literowane. Zadaniem dzieci 
jest zapisać każdą usłyszaną literę. Dwukrotnie 
odtwórz ścieżkę 39. na CD 1.

 • Odtwórz nagranie ponownie i zapisz na tablicy 
nazwy zwierząt. Poproś uczniów, by sprawdzili, czy 
nie popełnili błędów w pisowni.

STRONA 22

39

CD1

Połączcie (ćwiczenie 1.)
 • Poproś uczniów o połączenie utworzonych 
podpisów z właściwymi ilustracjami.

 • Sprawdźcie wykonanie zadania. 

Połączcie i napiszcie (ćwiczenie 2.)
 • Wskaż ćwiczenie 2. i powiedz: Let’s match and 
write. Wskaż zdjęcia z lewej strony i zapytaj:  
What’s this? (a seal)  
What’s this? (a dolphin)  
What do seals and dolphins eat? (fish)  
Poproś uczniów o połączenie zdjęć foki i delfina 
ze zdjęciem ryb. Zapytaj w taki sam sposób 
o pozostałe zwierzęta i poproś o połączenie 
ilustracji. 

 • Powiedz: Let’s write i poproś dzieci o uzupełnienie 
zdań pod ilustracjami nazwami zwierząt 
i ich pożywienia. Zrób z całą klasą pierwsze zdanie 
na tablicy dla przykładu (Seals and dolphins eat 
fish.).

 • Poproś uczniów o samodzielne wykonanie 
ćwiczenia. Chodź po klasie i sprawdzaj 
poprawność wykonania zadania. Pomóż uczniom 
mającym trudności.

 • Sprawdźcie wykonanie zadania. Zaproś chętnych 
uczniów i pozwól im zapisać na tablicy poprawne 
zdania. (Odpowiedzi: 1. Dolphins, fish. 2. Tigers, 
cheetahs, meat. 3. Kangaroos, zebras, plants. 
4. Gorillas, fruit.).

Przeczytajcie i napiszcie (ćwiczenie 3.)
 • Wyjaśnij uczniom, że za chwilę przeczytacie zdania, 
w których będzie brakowało pewnych wyrazów.

 • Powiedz: Listen! Przeczytaj zdania, robiąc 
pauzy w miejscach, w których brakuje wyrazów. 
Zwróć uwagę uczniów, że obok niektórych luk 
są symbole podpowiadające, jaki wyraz trzeba 
wpisać. Serduszko oznacza, że coś uwielbiamy, 
uśmiechnięta buźka – że coś lubimy, a smutna – 
że nie lubimy. Zachęć uczniów do samodzielnego 
uzupełnienia zdań.

 • Sprawdźcie wykonanie zadania. Przeczytaj głośno 
każde zdanie i pozwól uczniom podać wyrazy, 
które wstawili w luki. Zapisz na tablicy brakujące 
wyrazy. (Odpowiedzi: love, don’t like, likes, Do … 
like, do).

 • Przeczytaj głośno każde zdanie i poproś uczniów 
o powtórzenie. Zaproponuj chętnym uczniom 
przeczytanie kolejno zdań na głos.
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Uzupełnijcie Słowniczek obrazkowy 

     w Książce ucznia na s. 91. 
Przyklejcie naklejki wyrazowe 

 • Powiedz: Open your books at page 91.
 • Wskazuj obrazki zwierząt (np. tygrysa) i rozpoczynaj 
zdanie: It’s a … Dzieci kończą zdanie: … tiger. 
Przećwiczcie pozostałe nazwy. 

 • Powiedz: It’s sticker time.
 • Otwórz swój podręcznik na stronie z naklejkami 
i poproś dzieci o samodzielne przyklejenie naklejek 
wyrazowych na s. 91. Chodź po klasie i sprawdzaj, 
czy uczniowie prawidłowo wykonują zadanie. 
Uwaga: Wdrażaj uczniów do samodzielności, nie 
rób tego zadania z całą klasą na tablicy. Uczniom, 
którzy będą mieli trudności z wykonaniem zadania, 
wskaż strony w Książce ucznia, które pomogą 
w poprawnym przyklejeniu naklejek.

Zakończenie lekcji

 • Powiedz: Everybody finish now. 
 • Powiedz: Let’s sing the ‘Everybody stop now’ song  
(CD 1, ścieżka 13.; tekst na s. 32 Książki 
nauczyciela). Zachęć dzieci do śpiewania. Śpiewaj 
razem z nimi. 

 • Powiedz: Goodbye!

STRONA 91
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Lekcja Extra Vocabulary 2 
(opcjonalna)
Jeśli realizacja podstawy programowej na to 
pozwoli, a uczniowie wyrażają chęć i są w stanie 
przyswoić więcej słownictwa z głównej tematyki 
rozdziału, mogą wykonać ćwiczenia w sekcji Extra 
Vocabulary do danego rozdziału. Nowe słownictwo 
stanowi rozszerzenie słownictwa wprowadzonego 
w lekcji 5. i jest także przedstawione na plakacie 
towarzyszącym tej lekcji.

Rozpoczęcie lekcji

 • Przywitaj uczniów. Powiedz: Hello! i zachęć dzieci, 
aby zrobiły to samo. Zapytaj wybrane dzieci: How 
are you? i zachęć je, aby odpowiedziały: I’m fine, 
thank you.

 • Powiedz: Let’s sing the ‘Days of the week’ song  
(CD 1, ścieżka 8.; tekst na s. 30 Książki 
nauczyciela). Zachęć uczniów, aby zaśpiewali 
piosenkę razem z tobą.

Zagrajcie w Touch the poster
 • Zaproś kolejno czworo dzieci na środek klasy. 
Powiedz: Find fruit (fish, plants, meat). Dzieci 
odszukują i wskazują właściwe zdjęcie na plakacie. 

 • Powtórz to ćwiczenie jeszcze kilka razy z innymi 
dziećmi.

Główne zadania

Posłuchajcie i powtórzcie 
 • Przyczep plakat Learn about animals do tablicy. 
Odtwórz ścieżkę 41. na CD 3 i wskazuj kolejno 
obrazki. 

41

CD3

 • Powiedz: Let’s say the words. Odtwórz nagranie 
ponownie, zatrzymując je po nazwie każdego 
zwierzęcia, i poproś dzieci o powtórzenie jej. 
Uwaga: Zamiast używać nagrania z płyty CD, 
możesz wskazywać kolejno obrazki, podawać 
nazwy zwierząt i poprosić dzieci o ich powtarzanie. 

 • Zaproś kilkoro uczniów na środek klasy. Poproś ich 
o wskazanie odpowiedniego obrazka na plakacie. 
Powiedz: Find a horse (a goose, a goat, a hen, 
a cow, sheep). 

 • Zdejmij plakat z tablicy. 

     Posłuchajcie i ponumerujcie 
(ćwiczenie 1.)

 • Powiedz: Open your books at page 76 and look at the 
pictures. Wskaż kolejno obrazki w górnym ćwiczeniu. 

 • Wskaż na przykład i wytłumacz uczniom, że powinni 
posłuchać nagrania i napisać kolejny numer obok 
właściwego obrazka. Odtwórz ponownie ścieżkę 41. 
na CD 3. Jeśli będzie to konieczne, odtwórz ścieżkę 
jeszcze raz.

 • Sprawdźcie poprawność wykonania zadania. 
(Odpowiedzi: 1. horse, 2. goose, 3. goat, 4. hen, 
5. cow, 6. sheep).

 • Zwróć uwagę dzieci na podpisy pod obrazkami. 
Poproś, aby spróbowały odczytać podpis pod 
pierwszym obrazkiem. Następnie przeczytaj go 
sam/sama i poproś dzieci o powtórzenie za tobą. 
Postępuj podobnie z pozostałymi wyrazami. 

Zgadnijcie i napiszcie (ćwiczenie 2.)
 • Wyjaśnij uczniom, że w ćwiczeniu 2. trzeba popatrzeć 
na fragment zdjęcia i odgadnąć, jakie to zwierzę.

STRONA 76
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 • Wskaż uczniom przykład i powiedz: Number one. 
What is it? (sheep)

 • Daj uczniom trochę czasu na samodzielne 
wykonanie zadania.

 • Sprawdźcie wykonanie zadania. (Odpowiedzi: 
1. sheep, 2. hen, 3. horse, 4. goose, 5. cow, 6. goat).

     Zagrajcie (ćwiczenie 3.) 

 • Przyczep do tablicy plakat Learn about animals. 
Wskazuj kolejne ilustracje na plakacie i proś dzieci, 
aby razem z tobą podawały odpowiednie nazwy 
zwierząt i ich pożywienia. 

 • Połącz uczniów w pary i daj każdej parze kostkę 
oraz pionki. 

STRONA 77

 • Wyjaśnij reguły gry. W parze uczniowie wybierają 
symbole: ✓ lub ✗. Starszy z graczy jako pierwszy 
wybiera grupę zwierząt – farm animals lub zoo 
animals – i jako pierwszy rzuca kostką.

 • Uczniowie rzucają kostką i przesuwają swoje pionki 
o taką liczbę pól, jaką wyrzucą.

 • Kiedy gracz stanie na polu, na którym jest zwierzę 
z jego grupy, mówi: … is a farm/zoo animal i stawia 
swój symbol w kwadraciku.

 • Jeśli gracz stanie na polu, na którym jest zwierzę, 
którego nie ma w jego grupie zwierząt, mówi: 
… isn't a farm/zoo animal – nie stawia swojego 
znaczka i nie otrzymuje punktu.

 • Zwycięża gracz, który zbierze najwięcej znaczków.

Zakończenie lekcji

 • Powiedz: Everybody finish now.
 • Powiedz: Let’s sing the ‘Everybody stop now’ song  
(CD 1, ścieżka 13.; tekst na s. 32 Książki 
nauczyciela). Zachęć dzieci do śpiewania. Śpiewaj 
razem z nimi. 

 • Powiedz: Goodbye!
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Scenariusz nagrań na DVD: 
rozdział 2.
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