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Główne zadania
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Zagrajcie w What’s this toy?
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• Narysuj na tablicy kwadrat, wystarczająco duży,
aby pomieścić osiem kart obrazkowych. Powiedz:
It’s a toy box.
• Potasuj karty obrazkowe z zabawkami. Powiedz:
Let’s play ‘What’s this toy?’.
• Schowaj jedną z kart obrazkowych z zabawkami
za podręcznikiem, który trzymasz w ręce. Wysuwaj
powoli kartę, stopniowo odsłaniając obrazek. Dzieci
starają się zgadnąć, jaka zabawka jest widoczna na
obrazku. Mogą podać polską nazwę. Kiedy odgadną
prawidłowo, przyczep kartę do tablicy, wewnątrz
konturów kwadratu, i powiedz: Yes, it’s a (doll).
• Powtórz to ćwiczenie z pozostałymi kartami
obrazkowymi.
• Wskazuj na kolejne karty na tablicy, nazywaj
zabawki i poproś dzieci, aby powtarzały za tobą.

Posłuchajcie i powtórzcie
• Powiedz: Let’s listen and say the ‘Word rap’.
Odtwórz ścieżkę 26. na CD 1. Wskazuj na karty
obrazkowe w tej samej kolejności, w której
związane z nimi słowa występują w nagraniu.
Zachęć dzieci, aby powtarzały słowa.
CD1
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Rozpoczęcie lekcji
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• Powiedz: Hello! How are you? i zachęć dzieci
do odpowiedzi na powitanie.
• Powiedz: Let’s sing the ‘I’m ready!’ song
(tekst na s. 28 w Książce nauczyciela) i odtwórz
ścieżkę 8. na CD 1. Poproś dzieci, aby wstały,
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.

• Odtwórz nagranie ponownie. Zachęć dzieci,
aby mówiły nazwy zabawek, w momencie gdy
wskazujesz na karty obrazkowe. Zamiast korzystać
z nagrania, możesz wskazywać na obrazki po kolei,
wymawiać na głos słowo i zachęcać dzieci, aby
je powtórzyły dwa lub trzy razy.
• Możesz dodatkowo przećwiczyć nowe słownictwo,
wskazując na karty i mówiąc nazwy zabawek na
różne sposoby: szybko, wolno, cicho, głośno itd.
Dzieci powtarzają słowa za tobą w ten sam sposób.
STRONA 16

Posłuchajcie, zaśpiewajcie
i wskażcie (ćwiczenie 1.)

• Powiedz: Open your books at page 16.
• Wskaż na ćwiczenie 1. Zadaj pytania: Who/What’s
this? Where are Harry, Holly and Leo? (in the garden)
What are they doing? (playing with different toys)
What is Leo/Harry/Holly playing with? (scooter, bike,
kite). Dzieci mogą odpowiadać po polsku.
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Zaśpiewajcie i odegrajcie
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• Powiedz: Let’s sing the song and mime. Odtwórz
ponownie nagranie piosenki Playing with my toys
(CD 1, ścieżka 27.). Śpiewaj piosenkę i odgrywaj
jej treść za pomocą gestów. Poproś dzieci, aby
śpiewały razem z tobą i naśladowały twoje gesty.
• Zdejmij karty obrazkowe z tablicy. Pokaż jedną
kartę dzieciom i zapytaj: What is it? Dzieci
odpowiadają, np.: doll. Wręcz kartę jednemu
z dzieci, które prawidłowo odpowiedziało na
pytanie. Powtórz zadanie z pozostałymi kartami.
• Poproś ośmioro uczniów, którzy otrzymali karty, aby
stanęli na środku klasy i trzymali karty przed sobą.
Poproś, aby każdy podniósł swoją kartę wysoko,
kiedy słyszy w piosence nazwę zabawki na karcie.
Pozostałe dzieci śpiewają i odgrywają treść piosenki
za pomocą gestów. Odtwórz ścieżkę 27. na CD 1.

CD1
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• Powiedz: Let’s listen to the song and point. Odtwórz
piosenkę Playing with my toys (CD 1, ścieżka 27.)
i wskazuj na zabawki na obrazku w podręczniku.
Zachęć dzieci, aby zrobiły to samo.
• Następnie powiedz: Let’s sing the song and point.
Odtwórz nagranie ponownie. Zachęć dzieci, aby
śpiewały piosenkę razem z tobą i wskazywały na
odpowiednie zabawki na obrazku.
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Odpowiedzcie na pytania
• Poproś dzieci, aby ponownie spojrzały na obrazek
w ćwiczeniu 1. w podręczniku. Zwróć uwagę
dzieci na podpisy na obrazku i odczytaj je na głos.
Zachęć dzieci, aby wskazywały na odpowiednie
zabawki.
• Powiedz: Look and answer the questions. Zapytaj:
How many kites? Poproś dzieci, aby razem z tobą
wskazywały na latawce na obrazku, liczyły na głos
i podały odpowiedź (2).
• Powtórz to ćwiczenie z następującymi zabawkami:
bike (1), doll (3), scooter (2), board game (3), car (6),
computer game (2), karaoke machine (1).
• Kiedy dzieci już z łatwością wykonują zadanie,
poproś ochotnika, aby zapytał, ile na obrazku jest
zabawek jednego typu, a reszta klasy odpowiada.
Powtórz ćwiczenie z różnymi uczniami zadającymi
pytania. Następnie uczniowie mogą kontynuować
zadanie w parach.
STRONA 16

Zagrajcie w Techna’s Bridge
(ćwiczenie 2.)

• Wskaż na grę w ćwiczeniu 2. na s. 16 i zapytaj:
What is it? Uczniowie mogą odpowiedzieć
po polsku. Powiedz: Yes, it’s a computer game.
Let’s play Techna’s Bridge game.
• Podnieś swój podręcznik i wskaż palcem na most.
Zachęć dzieci, aby zrobiły to samo.

CD1
29

• Zaproś jednego z uczniów na środek klasy, aby
przeprowadził resztę dzieci wybraną przez siebie
drogą przez planszę. Zachęć go, aby udzielał
wskazówek w taki sposób, jak w nagraniu.
Ochotnicy zadają pytania o wybór zabawek.
Pozostali uczniowie słuchają i wskazują drogę,
przesuwając palec z obrazka na obrazek.
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• Odtwórz pierwszy fragment ścieżki 29. na CD 1.
Trzymając książkę w górze, powtarzaj nazwy zabawek,
które Techna daje do wyboru, oraz słowa wybrane
przez Holly i przesuwaj odpowiednio palcem po
planszy, tak aby wszystkie dzieci widziały twoje gesty.
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• Podziel dzieci na małe grupy lub pary. Dzieci
przeprowadzają kolegę/koleżankę przez planszę
wybraną przez siebie drogą. Możesz zachęcić
dzieci, aby mówiły pełne zdania, przechodząc przez
kolejne pola planszy, np.: I’m playing with a doll.

Zakończenie lekcji
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Zaśpiewajcie piosenkę English is finished!
• Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing the
‘English is finished!’ song (tekst na s. 33 w Książce
nauczyciela).
• Odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Zachęć dzieci, aby
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.

• Zatrzymaj nagranie i powtórz pytanie Holly: What
number is it? Wskaż na cyfrę. Poproś jedno dziecko
o odpowiedź (poprawna odpowiedź: 6).
• Jeżeli dzieci nie są pewne odpowiedzi, odtwórz
nagranie ponownie i zachęć je, aby śledziły
twoje gesty w podręczniku. Zachęć dzieci, żeby
jednocześnie powtarzały słowa razem z tobą.
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• Odtwórz drugi fragment ścieżki 29. na CD 1,
powtarzaj słowa i przesuwaj palec po planszy,
zgodnie z nagraniem. Dzieci robią to samo
w swoich podręcznikach. Zapytaj: What number is
it? Poproś ochotnika o odpowiedź (odpowiedź: 1).
CD1
29
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• Poproś dzieci, aby wytyczyły własną drogę w grze,
inną niż w nagraniu i kończącą się na innej cyfrze.
Wyjaśnij, że mogą poruszać się jedynie od mostu
do góry.
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Zagrajcie w Flash the card
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Rozpoczęcie lekcji
• Powiedz: Hello! How are you? i zachęć dzieci
do odpowiedzi na powitanie.
• Powiedz: Let’s sing the ‘I’m ready!’ song
(tekst na s. 28 w Książce nauczyciela) i odtwórz
ścieżkę 8. na CD 1. Poproś dzieci, aby wstały,
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.

60

• Pokaż dzieciom zestaw kart obrazkowych
z zabawkami. Trzymaj karty obrazkami do siebie.
Powiedz: These are my toys.
• Wybierz jedną kartę i unieś ją do góry, obrazkiem
do siebie. Poproś dzieci, aby spróbowały odgadnąć,
jaka zabawka znajduje się na obrazku. Wysłuchaj
odpowiedzi dzieci.
• Powiedz: 3, 2, 1! Look! Odwróć kartę na ułamek
sekundy obrazkiem w stronę klasy. Poproś, aby
dzieci, które zauważyły przedmiot na obrazku,
podniosły ręce. Wybierz jednego z ochotników
i poproś, aby powiedział, co to za przedmiot. Jeśli
odpowie błędnie, poproś o pomoc inne dzieci, aż
usłyszysz poprawną odpowiedź. Wtedy powiedz:
Yes, it’s a (board game) i przyczep kartę do tablicy.
• Powtórz procedurę, wykorzystując pozostałe karty
obrazkowe.

Główne zadania
Połączcie obrazki z wyrazami
• Pokaż dzieciom jedną z kart wyrazowych z nazwami
zabawek. Zachęć uczniów, aby spróbowali odczytać
wyraz. Przeczytaj wyraz na głos, np.: scooter,
i poproś dzieci o powtórzenie za tobą. Przyczep kartę
wyrazową obok właściwej karty obrazkowej na tablicy.
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• Powiedz: Let’s sing the ‘Playing with my toys’
song again (tekst na s. 58 w Książce nauczyciela).
Wytłumacz dzieciom, że za każdym razem, kiedy
słyszą nazwę zabawki w piosence, powinny
podnieść odpowiednią minikartę obrazkową.
• Odtwórz ścieżkę 27. na CD 1.
STRONA 17

Zagrajcie minikartami
obrazkowymi w The same
or different (ćwiczenie 1.)

• Powiedz: Open your books at page 17.
• Wskaż na ćwiczenie 1. i poproś ochotników,
aby odczytali kolejne wyrazy w częściach 1–4.
• Powiedz: Play in pairs i przypomnij zasady
zabawy: każdy z uczniów w parze kładzie w
sekrecie przed kolegą/koleżanką jedną minikartę
obrazkową ze swojego zestawu na każdej z części
diagramu, wybierając spośród dwóch podanych
opcji (np. na polu nr 1 kartę z hulajnogą lub grą
planszową itd.). Następnie jeden z uczniów w parze
podaje jedną z cyfr, np.: One, a drugi uczeń mówi,
jaką kartę położył w swojej ramce nr 1. Jeśli
pierwszy uczeń ma w swoim diagramie tę samą
kartę, mówi: The same, a jeśli inną, mówi: Different.
• Zademonstruj wykonanie ćwiczenia, grając
z ochotnikiem na forum klasy. Następnie uczniowie
grają w parach. Chodź po klasie i sprawdzaj,
czy uczniowie prawidłowo wykonują ćwiczenie.
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• Powtórz ćwiczenie, używając pozostałych kart
wyrazowych i dając dzieciom możliwość przeczytania
i wymówienia na głos wyrazu, zanim ty go powiesz.
• Wskazuj kolejno na karty wyrazowe i odczytuj każdy
wyraz. Zachęć dzieci, aby powtarzały wyrazy razem
z tobą. Powtórz ćwiczenie kilkakrotnie. Kiedy dzieci
nabiorą pewności, wskazuj na karty wyrazowe
w milczeniu, prosząc dzieci o odczytanie wyrazu na
każdej z nich.
• Zdejmij karty wyrazowe z tablicy. Zapytaj: Can you
match the words to the pictures? Zaproś kilkoro
dzieci na środek klasy, wręcz im karty wyrazowe
i poproś, aby odczytały na głos napisane na nich
wyrazy i dopasowały karty wyrazowe do właściwych
kart obrazkowych na tablicy.
• Wskazuj na różne wyrazy i zadawaj proste pytania,
np.: Which word has got seven letters? Wskaż na
kartę wyrazową ze słowem scooter i pokaż siedem
palców, żeby pomóc dzieciom w liczeniu. Poproś
jedno dziecko, aby podało odpowiedź. Powtórz
to ćwiczenie z pozostałymi wyrazami.
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Posłuchajcie, zaśpiewajcie i odegrajcie

• Powiedz: Let’s sing the ‘Playing with my toys’ song
(tekst na s. 58 w Książce nauczyciela). Odtwórz
ścieżkę 27. na CD 1. Poproś dzieci, aby śpiewały
piosenkę i odgrywały jej treść za pomocą gestów.

E

• Możesz następnie odtworzyć wersję karaoke (bez
słów) piosenki Playing with my toys (CD 1, ścieżka 28.).
Poproś dzieci, aby samodzielnie śpiewały i tym razem
wskazywały na odpowiednie karty obrazkowe
i wyrazowe na tablicy. W celu utrudnienia możesz
zostawić tylko karty wyrazowe, rozmieszczone
w różnych miejscach tablicy.

Zróbcie własne minikarty obrazkowe

SA
M
PL

• (Jeżeli dzieci nie korzystają z Zeszytu ćwiczeń):
Rozdaj każdemu dziecku kartkę formatu A4.
Przypomnij dzieciom, jak w prosty sposób można
wyznaczyć linie podziału i cięcia kartki na 8 małych
karteczek. Dzieci samodzielnie składają kartki A4,
wycinają minikarty i tworzą na nich symboliczne
rysunki zabawek.
• (Jeżeli dzieci korzystają z Zeszytu ćwiczeń):
Poproś, aby znalazły w nim szablon z minikartami
obrazkowymi do rozdziału 2.: Open your Activity
Books at page with Unit 2 mini-flashcards.
• Sprawdź, czy dzieci mają nożyczki. Powiedz: Cut
out the cards here, wskazując na przerywaną linię
w swoim Zeszycie ćwiczeń.
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• Chodź po klasie w czasie, gdy dzieci wycinają
minikarty obrazkowe. Wskazuj na różne zabawki na
kartach i pytaj poszczególnych uczniów: What is it?
• Poproś dzieci, aby podpisały się na odwrocie swoich
kart.
• Powiedz: Put your cards on the desk like this i pokaż
dzieciom, że powinny rozłożyć swoje karty na ławce,
obrazkami do góry.

Zagrajcie w Guess my toy (ćwiczenie 2.)
• Powiedz: Look at activity 2 at page 17.
• Wskaż na pustą ramkę i powiedz: Let’s play
‘Guess my toy’. Wybierz w sekrecie jedną z kart
obrazkowych i połóż ją na ramce w swoim
podręczniku. Powiedz: I’m playing with … i pokaż
zabawkę z wybranej karty za pomocą gestów.
• Zachęć dzieci, aby spojrzały na swoje karty,
odgadły, którą zabawkę demonstrujesz, i uniosły
odpowiednią minikartę. Zachęć dziecko, które
wykona zadanie jako pierwsze, aby powiedziało:
I’m playing with a (car). Pokaż swoją kartę klasie,
aby uczniowie mogli porównać swoje odpowiedzi.
• Zaproś dziecko, które pierwsze pokazało
odpowiednią kartę, na środek klasy. Poproś, aby
wybrało jedną zabawkę z twoich minikart i pokazało
ją za pomocą gestów. Pozostali uczniowie zgadują
i podnoszą odpowiednie minikarty. Powtórz
ćwiczenie kilka razy, zapraszając różne dzieci
na środek klasy, aby wybierały zabawki.
• Poproś dzieci, aby zagrały w Guess my toy
w parach lub w małych grupach. Chodź po klasie
i sprawdzaj, czy dzieci prawidłowo wykonują
ćwiczenie.
• Więcej pomysłów na gry językowe z minikartami
obrazkowymi znajdziesz w Banku gier na ss. 13–14
w Książce nauczyciela.
• Jeśli dzieci wykonały koperty na minikarty, poproś,
aby włożyły do nich swoje minikarty i pokolorowały
na kopercie cyfrę 2, oznaczającą karty z rozdziału 2.
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Zakończenie lekcji
Zaśpiewajcie piosenkę English is finished!

FR
EE

SA
M
PL

E

FR
EE

• Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing the
‘English is finished!’ song (tekst na s. 33 w Książce
nauczyciela).
• Odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Zachęć dzieci, aby
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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Zagrajcie w Find the match
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Rozdział 2 Lekcja 3

• Pokazuj pojedynczo karty obrazkowe z zabawkami
i poproś dzieci, aby mówiły, co widać na każdym
obrazku. Kiedy dzieci poprawnie nazwą daną
zabawkę, przyczep kartę do tablicy.
• Powiedz: Let’s match the word. Pokaż uczniom
karty wyrazowe, a następnie ułóż je w wachlarz,
wyrazami do dołu. Zaproś ochotnika na środek
klasy, poproś, aby wylosował jedną kartę, przeczytał
wyraz i przyczepił do tablicy kartę wyrazową obok
odpowiedniej karty obrazkowej. Powtórz ćwiczenie
z pozostałymi kartami wyrazowymi, zapraszając
różne dzieci na środek klasy.

Główne zadania

Posłuchajcie historyjki
(ćwiczenie 1.)

FR
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STRONA 18

• Powiedz: Open your books at page 18. Zainteresuj
dzieci historyjką, zadając pytania na temat
pierwszego obrazka: Where are the children?
(in the park) What toys can you see? (doll, car,
scooter, bike). Dzieci mogą odpowiadać po polsku.
• Powiedz: Let’s listen to the story. Opowiedz
historyjkę, czytając ją z tyłu kart obrazkowych do
historyjki 2. lub odtwarzając ścieżkę 30. na CD 1.
W trakcie opowiadania historyjki wskazuj na
poszczególne przedmioty i postaci na kartach.
CD1
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Rozpoczęcie lekcji
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• Powiedz: Hello! How are you? i zachęć dzieci
do odpowiedzi na powitanie.
• Powiedz: Let’s sing the ‘I’m ready!’ song
(tekst na s. 28 w Książce nauczyciela) i odtwórz
ścieżkę 8. na CD 1. Poproś dzieci, aby wstały,
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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Sprawdźcie, czy zrozumieliście historyjkę,
i narysujcie poszukiwany obiekt
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• Powiedz: Let’s listen to the story again.

64

• Odtwórz ponownie nagranie historyjki i zachęć
dzieci, aby w trakcie słuchania wskazywały na
właściwe dymki z kluczowymi zwrotami. Zatrzymuj
nagranie i zachęcaj dzieci, aby powtarzały
najważniejsze zwroty i słownictwo.
• Po wysłuchaniu historyjki pokaż uczniom kartę
obrazkową z zegarkiem Techny i zapytaj:
What’s this? Zachęć dzieci, aby odpowiedziały:
It’s Techna’s Quest watch. Następnie zapytaj:
What’s the quest item in the story? i wskaż
na latawiec w dolnej części s. 19 (It’s a kite).
• Zapytaj: Can you find the quest item in the story?
Where is it? Zachęć dzieci, aby przyjrzały się
obrazkom. Wysłuchaj odpowiedzi dzieci
(odpowiedź: obrazek 3, In the tree).
• Powiedz: Draw the second quest item in the Quest
watch in your notebooks. Dzieci rysują w drugiej
owalnej ramce poszukiwany obiekt z historyjki 2.
• Sprawdź, czy dzieci zrozumiały historyjkę. Wskazuj
na kolejne obrazki i zadawaj pytania na ich temat.
Jeśli to konieczne, wyjaśnij trudniejsze pytania po
polsku. Dzieci mogą odpowiadać po polsku.
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STRONA 20

Wyraźcie opinię na temat historyjki
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• Narysuj dwie okrągłe twarze na tablicy. Przyczep
do tablicy kartę obrazkową 8 do historyjki.
• Zadaj pytanie: Does Holly like the story? Wysłuchaj
odpowiedzi dzieci (mogą być po polsku) i powiedz:
Yes!
• Wskaż na pierwszą twarz, następnie narysuj na
niej ogromny uśmiech i powiedz: Yes, it’s brilliant!
Narysuj mały uśmiech na drugiej twarzy i powiedz:
Yes, it’s OK!
• Wskaż na twarze, mówiąc: Yes, it’s brilliant i Yes,
it’s OK. Zachęć dzieci, aby zrobiły to samo.
• Zapytaj poszczególne dzieci: Do you like the story?
Zachęć je, aby odpowiedziały, używając podanych
zwrotów.
Uwaga: To ważne, aby dzieci wyraziły swoje opinie.
Jeśli mają odmienne zdanie od zasugerowanych
wyżej (brilliant, OK), posłuchaj, co mówią po polsku.
Narysuj na tablicy kolejną twarz z inną miną lub
typem uśmiechu wyrażającymi opinię dzieci
i powiedz po angielsku: Yes, it’s (funny). Zachęć
dziecko, aby powtórzyło razem z tobą.

Popatrzcie, wskażcie
i powiedzcie (ćwiczenie 2.)

• Powiedz: Open your books at page 20.
• Wskaż na pary obrazków i wyjaśnij dzieciom,
że w każdej parze jeden jest zgodny z treścią
historyjki.
• Powiedz: Look and point. Daj dzieciom czas
na przyjrzenie się obrazkom i zdecydowanie,
który z pary obrazków jest zgodny z treścią
historyjki.
• Kiedy dzieci skończą, powiedz: Let’s listen to the
story and check. Odtwórz ścieżkę 30. na CD 1,
zatrzymując nagranie w momentach dotyczących
scenek i postaci z ćwiczenia. Zachęć dzieci,
aby podały rozwiązanie i powiedziały numer
odpowiedniego obrazka z historyjki (odpowiedzi:
1 Daniel and bike (number 1), 2 Carolyn and doll
(number 2), 3 Daniel and car (number 2), 4 the car
winning the race (number 6), 5 Daniel and trophy
(number 8)). Dzieci mogą odpowiadać po polsku.

Przeczytajcie i połączcie palcami
(ćwiczenie 3.)
• Wskaż na ćwiczenie 3. Zapytaj: What toys can
you see? Dzieci wymieniają nazwy zabawek
na obrazkach.
• Wskaż na wyrazy znajdujące się nad i pod
zabawkami. Powiedz: Read the words. Zachęć
ochotników, aby odczytali na głos kolejne wyrazy.
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• Powiedz: Now, match the words to the pictures.
Przeczytaj na głos wyraz: doll i połącz palcami
wyraz ‘doll’ i lalkę na obrazku. Dzieci wykonują
to samo.
• Powtórz ćwiczenie z pozostałymi wyrazami.

Zagrajcie w What are you doing?

FR
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• Poproś dzieci, aby stanęły w kręgu lub w rzędach.
Podaj uczniowi stojącemu najbliżej jedną kartę
obrazkową z zabawką i zapytaj: What are you doing?
Uczeń odpowiada zgodnie z trzymaną kartą: I’m
playing with a (scooter). Następnie ten sam uczeń
odwraca się do kolejnej osoby, podaje jej kartę
i pyta: What are you doing? Dziecko odpowiada:
I’m playing with a scooter i w ten sam sposób
kontynuuje zabawę, przekazując kartę kolejnej
osobie.
• Kiedy dzieci już swobodnie wykonują ćwiczenie,
wręcz pierwszemu uczniowi kolejną kartę i powtórz
grę. Karty są podawane kolejno w kręgu lub wzdłuż
rzędów, aż ostatnia wróci do ciebie.
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Rozdział 2 Lekcja 3

Zakończenie lekcji
Zaśpiewajcie piosenkę English is finished!
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• Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing the
‘English is finished!’ song (tekst na s. 33 w Książce
nauczyciela).
• Odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Zachęć dzieci, aby
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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Zagrajcie w Disappearing words

FR
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Rozpoczęcie lekcji
• Powiedz: Hello! How are you? i zachęć dzieci do
odpowiedzi na powitanie.
• Powiedz: Let’s sing the ‘I’m ready!’ song
(tekst na s. 28 w Książce nauczyciela) i odtwórz
ścieżkę 8. na CD 1. Poproś dzieci, aby wstały,
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.

• W celu powtórzenia słownictwa z poprzednich
lekcji zagraj z dziećmi w Disappearing words.
Pokaż uczniom karty obrazkowe z zabawkami.
Zapytaj: Can you remember the toys? i wysłuchaj
odpowiedzi dzieci.
• Przymocuj karty obrazkowe do tablicy, w jednym
rzędzie. Zapytaj: Can you say the words? Wskaż
kolejno na karty i poproś dzieci, aby podały
nazwy zabawek widocznych na obrazkach.
Zachęć uczniów, aby rytmicznie wymieniali nazwy
w kolejności. Kiedy skończą, powinni zacząć od
początku.
• Usuń jedną kartę. Poproś uczniów, aby wymieniali
nazwy zabawek, wliczając w to słowo, którego
ilustrację usunąłeś/usunęłaś. Kontynuuj zabawę,
usuwając jednorazowo po jednej karcie.
• Po usunięciu wszystkich kart, poproś ochotnika,
aby z pamięci wymienił wszystkie słowa.

Główne zadania
STRONA 21

Posłuchajcie, powiedzcie
i wskażcie (ćwiczenie 1.)

• Powiedz: Open your books at page 21 i dodaj:
Look at Techna! i wskaż na postać smoczycy
Techny w prawym górnym rogu. Wyjaśnij, że razem
z Techną dzieci nauczą się wymowy dźwięku /u:/.
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• Wskaż na sypialnię na obrazku i zapytaj: What is it?
Wysłuchaj odpowiedzi dzieci i powiedz: Yes, it’s
a bedroom. Powiedz: u:- u:- u:- bedroom i zachęć
dzieci, aby powtórzyły razem z tobą.
• Powtórz ćwiczenie z wyrazami bathroom i scooter,
wskazując najpierw na odpowiednie elementy
obrazka.
• Wskaż na lalkę. Zapytaj: What is it? Wysłuchaj
odpowiedzi dzieci, powiedz: Yes, it’s a doll
i zapytaj: Is there /u:/ in ‘doll’? Kiedy dzieci
zaprzeczą, powiedz: No, there isn’t.

Zagrajcie w Guess the toy

• Powiedz: Let’s play ‘Guess the toy’.

• Zaproś ośmioro dzieci na środek klasy i daj każdemu
z nich kartę obrazkową przedstawiającą zabawkę.
Dzieci powinny trzymać karty obrazkiem zwróconym
do siebie, nie pokazując innym, co się na nich znajduje.
• Zapytaj pierwsze dziecko: Are you playing with
a (car)? Dziecko odpowiada zgodnie z trzymaną
kartą: Yes, I am. lub No, I’m not. Jeśli odpowie
twierdząco, pokazuje wszystkim kartę i siada
w ławce. Jeśli odpowiedź jest przecząca, różni
ochotnicy kolejno zadają pytania o inne zabawki:
Are you playing with a (scooter)?, aż ktoś odgadnie.
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• Powiedz: Let’s listen and chant. Odtwórz ścieżkę
31. na CD 1 i zachęć dzieci, aby w trakcie słuchania
wskazywały na odpowiednie elementy obrazka.

• Zdejmij z tablicy karty obrazkowe do historyjki
i potasuj je. Zaproś ośmioro dzieci na środek
klasy i daj każdemu po jednej karcie. Uczniowie
ustawiają się w szeregu zgodnie, z kolejnością kart
obrazkowych do historyjki. Poproś dzieci, aby
przyczepiły karty do tablicy we właściwej kolejności.
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• Wskaż na swoje usta i wielokrotnie wymów dźwięk
/u:/. Poproś dzieci, aby powtórzyły dźwięk razem
z tobą.

E

Rozdział 2 Lekcja 4

CD1
31

• Powtórz zabawę z inną grupą dzieci.

Odegrajcie dialog

• Podziel dzieci na pary. Wręcz każdemu dziecku
jeden rysunek dzieci bawiących się zabawkami
(Bank materiałów do kopiowania). Poproś uczniów,
aby podpisali się na swoich rysunkach.
• Poproś, aby w każdej parze jedno z dzieci wybrało
i zaznaczyło na swoim rysunku cztery zabawki,
którymi chciałoby się pobawić. Powinno to zrobić
tak, aby druga osoba nie widziała, co zaznaczyło.

E

• Odtwórz nagranie ponownie i zachęć dzieci do
powtórzenia wierszyka. Możesz poprosić, aby
dzieci klaskały, a nawet tańczyły w rytm wierszyka.
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• Wskaż na dymek wypowiadany przez Technę i zapytaj
dzieci, którymi literami w słowach z wierszyka
zapisany jest dźwięk /u:/ (odpowiedź: oo).

Posłuchajcie, odegrajcie treść i ułóżcie
obrazki z historyjki w kolejności
• Podnieś karty obrazkowe do historyjki i zapytaj:
Do you remember the story? Przyczep do tablicy
kartę obrazkową 1 do historyjki i poproś dwoje
dzieci, aby przymocowały pozostałe karty do tablicy
we właściwej kolejności. Zachęć pozostałych uczniów,
aby porównali kolejność kart na tablicy z historyjką
w podręczniku.
• Powiedz: Stand up, please. Let’s tell and mime the
story.
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• Przeczytaj historyjkę z Książki nauczyciela na ss. 63–64
lub odtwórz ścieżkę 30. na CD 1 i odegraj treść
historyjki razem z dziećmi. Wskazując na różne
przedmioty i postaci na kartach obrazkowych
z historyjki, zachęć uczniów, aby wymieniali razem
z tobą kluczowe słowa i zwroty. Możesz dodać
odpowiednie gesty i dźwięki ilustrujące treść
historyjki i poprosić dzieci o ich wykonywanie
podczas przywoływania kluczowych zwrotów.
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• Poproś drugie z dzieci w każdej parze, aby odgadło
cztery zabawki wybrane przez kolegę/koleżankę,
zadając pytania: Are you playing with a (car)?
Pierwsze dziecko odpowiada: Yes, I am. lub
No, I’m not. zgodnie z prawdą, a dziecko zadające
pytania zaznacza zabawki na rysunku symbolem ✘
lub ✔, w zależności od odpowiedzi.
• Kiedy dziecko zadające pytania zaznaczy cztery
zabawki symbolem ✔, dzieci porównują swoje
rysunki i sprawdzają odpowiedzi.
• Dzieci powtarzają ćwiczenie, zamieniając się rolami
i używając kredki innego koloru do odznaczania.
STRONA 21

Przeczytajcie i powiedzcie.
Posłuchajcie i powtórzcie
(ćwiczenie 2.)

• Wskaż na ćwiczenie 2. na s. 21 i powiedz: Look
at activity 2 at page 21.
• Wskaż na parę wyrazów przy obrazku sprzętu
do karaoke i przeczytaj głośno obie nazwy
zabawek: karaoke machine, car. Zapytaj: What is
number 1? (karaoke machine).
• Powiedz: Number 2 i poproś ochotnika
o przeczytanie na głos obu nazw zabawek.
Następnie dzieci decydują, który wyraz pasuje
do obrazka. Powtórz ćwiczenie z pozostałymi
obrazkami.

CD1
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• Przyczep karty obrazkowe do tablicy
w dwóch kolumnach, w tej samej kolejności,
co w podręczniku. Wskazuj kolejno na zabawki
i pytaj: What number is it? Wpisz odpowiedzi obok
kart (odpowiedzi w scenariuszu nagrania powyżej).
• Unieś karty wyrazowe i zaproś ochotnika na środek
klasy, aby wybrał jedną kartę, odczytał wyraz
i przyczepił kartę wyrazową obok właściwej karty
obrazkowej. Powtórz ćwiczenie z pozostałymi
kartami wyrazowymi, zapraszając różne dzieci
na środek klasy.
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• Powiedz: Listen, check and repeat. Odtwórz
ścieżkę 32. na CD 1. Zatrzymuj po każdej nazwie
zabawki, aby dać dzieciom czas na powtórzenie go.
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Rozdział 2 Lekcja 4

Zakończenie lekcji

Zaśpiewajcie piosenkę English is finished!
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• Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing the
‘English is finished!’ song (tekst na s. 33 w Książce
nauczyciela).
• Odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Zachęć dzieci, aby
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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Zagrajcie w Guess the picture

Rozpoczęcie lekcji

FR
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• Powiedz: Hello! How are you? i zachęć dzieci
do odpowiedzi na powitanie.
• Powiedz: Let’s sing the ‘I’m ready!’ song
(tekst na s. 28 w Książce nauczyciela) i odtwórz
ścieżkę 8. na CD 1. Poproś dzieci, aby wstały,
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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• W celu powtórzenia słownictwa zagraj z dziećmi
w Guess the picture. Na swoim biurku połóż karty
obrazkowe z zabawkami w stosie, obrazkami
do dołu.
• Podnieś górną kartę, tak aby uczniowie nie widzieli
obrazka, i pokaż za pomocą gestów, co się na niej
znajduje, np. jeśli na ilustracji jest gra planszowa,
udawaj, że rzucasz kostką i przestawiasz pionek na
planszy. Dzieci zgadują, jaką zabawkę demonstrujesz.
Kiedy odgadną prawidłowo, pokaż obrazek całej
klasie. Powtórz grę z pozostałymi zabawkami:
doll (udawaj, że tulisz lalkę), computer game
(udawaj, że trzymasz konsolę i grasz), bike
(udawaj, że jedziesz na rowerze), scooter (udawaj,
że jedziesz na hulajnodze), karaoke machine (udawaj,
że śpiewasz do mikrofonu), car (udawaj, że sterujesz
samochodzikiem), kite (udawaj, że biegniesz
z latawcem).
• Połóż karty ponownie na biurku, obrazkami
do dołu. Zaproś ochotnika na środek klasy
i poproś, aby wziął jedną kartę i pokazał za pomocą
gestów, co się na niej znajduje. Pozostali uczniowie
próbują zgadnąć, co to za zabawka. Kontynuuj grę,
zapraszając kolejnych ochotników na środek klasy.
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Rozdział 2 Lekcja 5

Poznajcie środki transportu

Posłuchajcie i powtórzcie

• Przeczytaj na głos nagłówek: Let’s learn about
transport i wyjaśnij, że dzieci będą się uczyć
o różnych środkach transportu.
• Powiedz: Let’s listen to Techna. Odtwórz ścieżkę
33. na CD 1 i wskazuj na różne środki transportu
na zdjęciach.
CD1

STRONA 22

Posłuchajcie i połączcie palcami
(ćwiczenie 1.)

• Wskaż na zdjęcia środków transportu w ćwiczeniu 1.
oraz na cyfry po lewej stronie. Powiedz: Listen
and match with your fingers. Wyjaśnij uczniom,
że słuchając nagrania powinni łączyć palcami
kolejne cyfry ze zdjęciami odpowiednich środków
transportu.
• Odtwórz ścieżkę 34. na CD 1 (odpowiedzi
w scenariuszu nagrania poniżej).
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• Powiedz: Look at the story card i przyczep
do tablicy kartę obrazkową 2 do historyjki 2.
• Zadaj dzieciom następujące pytania: Where are
the children? (in the park) What toys can you see?
(scooter, bike, doll, car), What forms of transport
can you see? (scooter and bike). Dzieci mogą także
wymienić samochodzik, który na obrazku
jest zabawką, ale w rzeczywistości środkiem
transportu. Jeśli to konieczne, wyjaśnij pytania
po polsku. Dzieci mogą odpowiadać po polsku.
• Powiedz: Open your books at page 22.
Wskaż na zdjęcia i zapytaj: What can you
see? Poproś dzieci, aby powiedziały, jakie
środki transportu są widoczne na zdjęciach.
Uczniowie mogą odpowiadać po polsku.

Zachęć dzieci, aby skinęły głową i odpowiedziały:
True! Wskaż na zdjęcie pociągu i powiedz: I go
by plane. Poproś dzieci, aby pokręciły przecząco
głową i powiedziały: False!
• Wskazuj na różne środki transportu na zdjęciach
i mów prawdziwe oraz fałszywe zdania na ich
temat. Dzieci słuchają zdań i odpowiadają zgodnie
z prawdą: True! lub False!
• Kiedy uczniowie z łatwością już wykonują zadanie,
zaproś ochotnika na środek klasy, aby cię zastąpił
i mówił zdania, wskazując na środki transportu
na zdjęciach.
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Główne zadania
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• Powiedz: Let’s say the sentences. Odtwórz
nagranie ponownie. Zatrzymuj nagranie za każdym
razem, kiedy Techna mówi zdanie o sposobie
podróżowania.

Zagrajcie w True! False!
• Powiedz: Let’s play ‘True! False!’.
• Wskaż na zdjęcie autobusu w podręczniku
na stronie 22. i powiedz: I go by bus.

Połączcie palcami i powiedzcie
(ćwiczenie 2.)
• Wskaż kolejno na środki transportu
w ćwiczeniu 2. i zapytaj: What is it? Zachęć dzieci,
aby odpowiedziały: plane, boat, train, bus.
• Zwróć uwagę dzieci na podpisy pod obrazkami
i odczytaj je na głos. Zachęć dzieci, aby
wskazywały na odpowiednie środki transportu.
• Wskaż na zdjęcia 1–4 i powiedz: Let’s match
the forms of transport to the photos. Wyjaśnij,
że dzieci powinny połączyć palcami środki transportu
z odpowiednimi zdjęciami, w zależności od tego,
czy poruszają się w wodzie, powietrzu czy na lądzie.
• Powiedz: Number 1 i zachęć dzieci,
aby powiedziały, jaki środek transportu pasuje
do powietrza: plane i połączyły palcami zdjęcie
powietrza z rysunkiem samolotu.
• Powtórz ćwiczenie z pozostałymi zdjęciami.

Zakończenie lekcji
Zaśpiewajcie piosenkę English is finished!
• Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing the
‘English is finished!’ song (tekst na s. 33 w Książce
nauczyciela).
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• Odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Zachęć dzieci, aby
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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Lekcja 6
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Rozpoczęcie lekcji

E

Rozdział 2 Lekcja 6

• Powiedz: Hello! How are you? i zachęć dzieci
do odpowiedzi na powitanie.
• Powiedz: Let’s sing the ‘I’m ready!’ song (tekst
na s. 28 w Książce nauczyciela) i odtwórz ścieżkę
8. na CD 1. Poproś dzieci, aby wstały, zaśpiewały
i odegrały treść piosenki razem z tobą.

Zagrajcie w Mime and guess

FR
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• Powiedz: Look at me and guess.
Za pomocą gestów pokaż, jak lecisz samolotem.
Dzieci zgadują, jaki środek transportu pokazujesz
(plane). Kiedy zgadną, zapytaj: How do I travel?
Zachęć dzieci, do odpowiedzi pełnym zdaniem:
You go by plane.
• Zaproś ochotnika na środek i poproś, aby pokazał
jeden z poznanych na poprzedniej lekcji środek
transportu. Pozostali uczniowie zgadują, co kolega/
koleżanka pokazuje. Następnie pomóż ochotnikowi
zadać pytanie: How do I travel? I zachęć dzieci,
do odpowiedzi pełnym zdaniem: You go by (bus).
• Powtórz ćwiczenie z innymi ochotnikami i środkami
transportu.
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Główne zadania

Połączcie obrazki z wyrazami
• Narysuj na tablicy cztery symboliczne rysunki
środków transportu: samolotu, pociągu, autobusu
i łodzi. Wskaż na kolejne rysunki i zapytaj:
What’s this form of transport? Zachęć uczniów
do odpowiedzi.
• Pokaż dzieciom kartę wyrazową ze słowem
plane, odczytaj wyraz na głos i poproś dzieci
o powtórzenie za tobą. Powtórz ćwiczenie
z kartami wyrazowymi: bus, train, boat.
• Pokaż ponownie karty i zachęć dzieci, aby
spróbowały odczytać wyrazy razem z tobą.
Następnie pokaż karty i poproś uczniów, aby
odczytali wyrazy samodzielnie.
• Zaproś ochotnika na środek klasy, wręcz mu jedną
kartę wyrazową i poproś, aby przyczepił ją
przy właściwym środku transportu na tablicy.
Zaproś troje innych dzieci, aby przymocowały
pozostałe karty.
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• Odtwórz piosenkę jeszcze raz i zachęć dzieci, aby
śpiewały piosenkę razem z tobą.
• Kiedy dzieci opanują już dobrze słowa piosenki,
możesz odtworzyć jej wersję karaoke (bez słów)
(CD 1, ścieżka 36.) i poprosić dzieci, aby samodzielnie
śpiewały i wskazywały na odpowiednie środki
transportu na obrazku w podręczniku.
• Wskaż kolejno na postaci na obrazku i zapytaj:
How does (Harry/Holly/Techna/Leo) travel? Poproś
dzieci, aby odpowiedziały: By train/bus/boat/plane.
• Wskaż na wyrazy pod obrazkiem i poproś dzieci,
aby przeczytały je na głos. Następnie powiedz:
Match with your fingers. Wskaż na pierwszy wyraz
i zachęć dzieci, aby połączyły go z obrazkiem Leo
w samolocie. Powtórz procedurę z pozostałymi
wyrazami.

STRONA 23

Zaśpiewajcie i wskażcie.
Przeczytajcie i połączcie palcami
(ćwiczenie 1.)
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• Powiedz: Open your books at page 23.
• Powiedz: Look at Harry, Holly, Techna and Leo’s
forms of transport i wskaż na obrazki w ćwiczeniu 1.
• Wskaż na klucze wiolinowe i zachęć dzieci,
do odczytania wyrazów: slow i fast. Przypomnij
dzieciom znaczenie tych słów, mówiąc je
odpowiednio: wolno i szybko. Możesz też poprosić
dzieci, aby powoli wstały i ruszały się powoli,
następnie szybko i powoli usiadły.
• Wskaż na obrazki w pierwszym rzędzie i powiedz
fragment tekstu piosenki, zachęcając dzieci
do uzupełniania tekstu nazwami środków
transportu. Następnie wskaż na obrazki w drugim
rzędzie i powtórz procedurę.
• Powiedz: Let’s sing and point. Odtwórz ścieżkę 35.
na CD 1 i zachęć dzieci do wskazywania
na odpowiednie środki transportu na obrazku
w podręczniku.
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Kultura Wielkiej Brytanii:
Transport in the UK
STRONA 23

Posłuchajcie, wskażcie
i powiedzcie (ćwiczenie 2.)

• Wskaż na trzy zdjęcia w ćwiczeniu 2.
Powiedz: Let’s learn about transport in the UK.
• Wskazuj na kolejne środki transportu i zadawaj
pytania: What forms of transport do you see? (bus,
ferry, bike) Where can you see them? (on the street,
on the river, in a museum). Dzieci mogą odpowiadać
po polsku.
• Powiedz: Listen and point. Odtwórz ścieżkę 37.
na CD 1 i poproś dzieci, aby w trakcie słuchania
wskazywały na odpowiednie zdjęcia (odpowiedzi
w scenariuszu nagrania poniżej).
CD1
37

CD1
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• Wręcz każdemu dziecku trzy małe kartki. Zapytaj
kolejno różne dzieci: How do you travel to school/
on holiday/to your grandma’s house? Wysłuchaj
odpowiedzi i poproś wszystkich uczniów, aby na
kartkach narysowali siebie samych udających się
do szkoły, podróżujących na wakacjach i jadących
do domu babci lub innego krewnego.
• Zaproś dzieci, aby podeszły do tablicy i przyczepiły
swoje kartki pod odpowiednim środkiem
transportu. Jeśli ktoś narysował środek transportu,
którego nie ma na tablicy, np. tramwaj, przyczepia
go skrajnie po prawej stronie tablicy w pustym
miejscu.
• Zaproś sześcioro dzieci na środek klasy i poproś,
aby każde policzyło kartki umieszczone pod innym
środkiem transportu. Zapisz podane przez dzieci
liczby i zapytaj dzieci, który środek transportu jest
najpopularniejszy wśród uczniów. Następnie wskaż
na dodatkowe środki transportu przymocowane
osobno, jeśli ktoś takie narysował, i zapytaj o ich
angielskie nazwy. Jeśli dzieci ich nie znają, powiedz
nazwy na głos i poproś o powtórzenie.
• Udekoruj ściany klasy projektami wykonanymi
przez dzieci.
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• Powiedz: Listen and say the number. Powiedz
dzieciom, żeby wysłuchały kolejnych wypowiedzi
i zastanowiły się, do którego zdjęcia każda z nich
pasuje. Odtwórz ścieżkę 38. na CD 1 (odpowiedzi
w scenariuszu nagrania poniżej).
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• Odtwórz nagranie ponownie i zatrzymaj po
pierwszej wypowiedzi. Zapytaj jedno dziecko:
Which photo is it? Zachęć ucznia, aby powiedział
It’s number two. Powtórz ćwiczenie z pozostałymi
wypowiedziami i dwojgiem innych uczniów.
• Wskaż na zdjęcia i zapytaj: Which is your favourite?
Wskaż na zdjęcie 3 i powiedz: Number 3 is my
favourite. Powtórz pytanie i poproś różne dzieci
o odpowiedź.

Nasza kultura: Transport
Narysujcie i opiszcie

FR
EE

• Zapytaj dzieci o środki transportu, które są
popularne w Polsce. Wysłuchaj ich odpowiedzi.
• Podziel klasę na sześć grup i wręcz każdej arkusz
papieru formatu A4. Przydziel każdej grupie inny
środek transportu z następujących: car, bike, train,
plane, boat, bus i poproś, aby go narysowały
i pokolorowały rysunek.
• Kiedy wszystkie grupy skończą pracę, zaproś
kolejno członków każdej grupy, aby przyczepili swój
projekt na tablicy i opowiedzieli o nim. Zadawaj
pomocnicze pytania: What’s this? What colour is it?
Do you travel by (bus)?
• Umieść wszystkie rysunki w rzędzie na górze
tablicy. Zostaw trochę miejsca na końcu.

Zakończenie lekcji
Zaśpiewajcie piosenkę English is finished!
• Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing the
‘English is finished!’ song (tekst na s. 33 Książki
nauczyciela).
• Odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Zachęć dzieci, aby
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.

75

FR
EE

SA
M
PL

E

FR
EE

SA
M
PL

E

Rozdział 2 Lekcja 6

76

Lekcja 7
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Zagrajcie w Word whispers

E

Rozdział 2 Lekcja 7

• W celu powtórzenia słownictwa zagraj z dziećmi
w Word whispers. Pokaż zabawkę na wybranej
karcie obrazkowej i poproś uczniów, aby ją nazwali.
Przymocuj kartę do tablicy i powtórz zadanie,
wykorzystując pozostałe karty.
• Zaproś pięcioro dzieci do tablicy i poproś, aby
stanęły w rzędzie, twarzą do reszty klasy. Pierwsza
osoba w rzędzie wybiera jedną zabawkę z kart
obrazkowych i szepce jej nazwę na ucho osobie
stojącej obok, która znów szeptem przekazuje
słowo następnemu uczniowi itd. Ostatnie dziecko
w rzędzie dotyka właściwej karty obrazkowej.
Pozostałe dzieci w klasie mówią nazwę zabawki
na tej karcie.
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• Możesz też poprosić ostatnie dziecko w rzędzie,
aby zamiast dotykać karty obrazkowej, wybrało
pasującą do niej kartę wyrazową i przymocowało ją
na tablicy obok danej karty obrazkowej. Pozostali
uczniowie odczytują słowo z karty wyrazowej
na głos.
• Poproś dzieci, aby zamieniły się miejscami
w rzędzie i powtórzyły ćwiczenie.
• Zaproś inną grupę dzieci do tablicy i powtórz grę.

Główne zadania
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Zaśpiewajcie i odegrajcie
(wersja karaoke)

Rozpoczęcie lekcji

FR
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• Powiedz: Hello! How are you? i zachęć dzieci
do odpowiedzi na powitanie.
• Powiedz: Let’s sing the ‘I’m ready!’ song
(tekst na s. 28 w Książce nauczyciela) i odtwórz
ścieżkę 8. na CD 1. Poproś dzieci, aby wstały,
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.

• Przyczep do tablicy karty obrazkowe i wyrazowe
z nazwami zabawek w kolejności, w której nazwy
zabawek występują w piosence (patrz s. 58
w Książce nauczyciela).
• Powiedz: Let’s sing the ‘Playing with my toys’ song
(tekst na s. 58 w Książce nauczyciela) i odtwórz
ścieżkę 28. na CD 1 (wersja karaoke).
• Zaśpiewaj i odegraj treść piosenki, jak w opisie
piosenki w lekcji 1. Zachęć dzieci, aby śpiewały
i odgrywały treść piosenki razem z tobą.
• Zaproś kilkoro dzieci na środek klasy. Każdego
ucznia poproś o zdjęcie innej pary kart (obrazkowej
i wyrazowej) z tablicy, mówiąc: Find a karaoke
machine itd.
STRONA 24

Posłuchajcie i wskażcie.
Napiszcie w zeszycie (ćwiczenie 1.)

• Powiedz: Open your books at page 24.
• Wskaż na obrazki zabawek. Wymieniaj
nazwy zabawek w przypadkowej kolejności.
Dzieci wskazują właściwy obrazek.
• Powiedz: Listen and point. Odtwórz ścieżkę 39.
na CD 1. Zatrzymuj nagranie po każdej wypowiedzi
lub minidialogu i sprawdź, czy wszystkie dzieci
wskazują na odpowiednie obrazki w podręczniku.
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• Wskaż na ramkę z wyrazami w podręczniku
i powiedz: Write the words in your notebook.
Wyjaśnij, że uczniowie powinni zapisać wyrazy
w kolejności nagrania, tak jak umieszczone zostały
karty wyrazowe na tablicy.
• Daj uczniom czas na zapisanie wyrazów.
Chodź po klasie i sprawdzaj, czy dzieci poprawnie
zapisują wyrazy.
Kiedy dzieci skończą, odtwórz nagranie
po raz trzeci. Dzieci wskazują na zapisane wyrazy
w zeszycie i powtarzają kolejne słowa.

Zagrajcie w Look and say

FR
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• Podziel klasę na dwie grupy: A i B i zaproś
po jednym przedstawicielu każdej grupy na środek
klasy. Wskaż na wybrany środek transportu
na zdjęciu w podręczniku i zadaj pytanie dziecku
z grupy A: How do you travel (to school)? Zachęć
dziecko, aby odpowiedziało pełnym zdaniem,
wykorzystując wskazany przez ciebie środek
transportu, np.: I go by bus. Za poprawną
odpowiedź dziecko zdobywa punkt dla swojej
grupy. Powtórz ćwiczenie, wskazując na inny
środek transportu i zadając pytanie dziecku
z grupy B.
• Kontynuuj zabawę, zapraszając różne dzieci z obu
grup na środek klasy. Wygrywa grupa z większą
liczbą punktów.
STRONA 24
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• Przyczep do tablicy karty obrazkowe z zabawkami
w dowolnej kolejności. Wytłumacz dzieciom,
że odtworzysz nagranie ponownie, a zadaniem
dzieci, będzie ułożenie kart obrazkowych na tablicy
zgodnie z kolejnością w nagraniu.
• Odtwórz nagranie ponownie. Użyj pauzy,
aby ochotnik mógł umieścić odpowiednią kartę
we właściwym miejscu na tablicy.
• Pokaż uczniom kolejno karty wyrazowe z nazwami
zabawek. Następnie poproś ochotników,
aby przyczepili karty wyrazowe obok właściwych
kart obrazkowych na tablicy.
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Posłuchajcie i połączcie palcami.
Napiszcie w zeszycie (ćwiczenie 2.)

• Wskaż na ćwiczenie 2. na s. 24 podręcznika
i powiedz: Look at the forms of transport and
the children.
• Powiedz: Listen and match with your fingers.
Odtwórz ścieżkę 40. na CD 1. Zatrzymuj nagranie
po każdej wypowiedzi i sprawdź, czy wszystkie
dzieci połączyły palcami odpowiednią postać
z właściwym środkiem transportu.
CD1
40

• Zapytaj: Number 1 – How does he go on holiday?
i zachęć dzieci, aby odpowiedziały: By boat!
Powtórz ćwiczenie z pozostałymi postaciami.
• Wskaż na ramkę z wyrazami w podręczniku
i powiedz: Write the words in your notebook.
Wyjaśnij, że uczniowie powinni zapisać wyrazy
w kolejności nagrania.
• Odtwórz nagranie ponownie. Użyj pauzy, aby dać
dzieciom czas na zapisanie wyrazów w kolejności
nagrania.
• Chodź po klasie i sprawdzaj, czy dzieci poprawnie
zapisują wyrazy.

Zakończenie lekcji
Zaśpiewajcie piosenkę English is finished!
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• Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing the
‘English is finished!’ song (tekst na s. 33 Książki
nauczyciela).
• Odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Zachęć dzieci, aby
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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Lekcja 8
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Główne zadania
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Zagrajcie w Touch the card
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• Pokaż dzieciom stos kart obrazkowych z zabawkami.
Zapytaj: Can you remember the toys? i wysłuchaj
odpowiedzi uczniów.
• Następnie pokaż dzieciom pasujące karty
wyrazowe i poproś, aby odczytały wyrazy na głos.
• Podziel dzieci na dwie grupy: Harry’s team i Holly’s
team. Na tablicy narysuj z boku dwie kolumny
i napisz nagłówki: Harry’s team i Holly’s team.
• Rozłóż karty obrazkowe na swoim biurku,
obrazkami do góry. Przymocuj karty wyrazowe na
środku tablicy, na wysokości, do której uczniowie
są w stanie dosięgnąć.
• Powiedz: Let’s play ‘Touch the card’. Zaproś po
jednym przedstawicielu każdej grupy na środek
klasy. Dzieci stają w niewielkiej odległości od
tablicy, tak aby były w stanie przeczytać wyrazy.
• Pokaż obojgu dzieciom kartę obrazkową
z zabawką. Powiedz: Touch the (bike). Dzieci
starają się jak najszybciej dotknąć pasującej karty
wyrazowej i odczytują wyraz na głos. Dziecko, które
dotknie właściwej karty wyrazowej jako pierwsze,
przyczepia ją w kolumnie swojej grupy.
• Zaproś kolejnych dwóch członków obu grup
i zagraj następną rundę. Gra trwa, dopóki wszystkie
karty nie zostaną umieszczone w kolumnach
poszczególnych grup. Wygrywa grupa z większą
liczbą punktów.
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Rozpoczęcie lekcji
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• Powiedz: Hello! How are you? i zachęć dzieci
do odpowiedzi na powitanie.
• Powiedz: Let’s sing the ‘I’m ready!’ song
(tekst na s. 28 w Książce nauczyciela) i odtwórz
ścieżkę 8. na CD 1. Poproś dzieci, aby wstały,
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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Zagrajcie w Techna’s Watch
(ćwiczenie 1.)

• Powiedz: Open your books at page 25.
• Wskaż na obrazek koła, z Techną w środku.
Przypomnij, że gra Techna’s Watch jest zabawą
w słowną ruletkę, w której dzieci, posługując się
ołówkiem bądź kredką, losowo wybierają obrazki
przedmiotów, by nazwać je w języku angielskim.
• Zaprezentuj zabawę. Powiedz: Let’s spin the
crayon! Zakręć kredką w swoim podręczniku.
Kiedy kredka się zatrzyma, powiedz: Look! It’s
a kite. Let’s spin again! etc.
• Powiedz: Let’s spin! Dzieci kręcą ołówkiem
lub kredką w swoich książkach. Zapytaj wybranych
uczniów: What is it? Powtórz zabawę kilkukrotnie.
• Następnie podziel dzieci na pary i przypomnij
zasady gry. Oboje uczniowie w parze, na słowa:
One, two, three wprawiają kredkę w ruch, losowo
wybierając przedmiot. Kiedy kredki się zatrzymają,
dzieci ponownie mówią: One, two, three i podają
słowo związane z wylosowanym obrazkiem.
Jeśli uczniowie wylosowali ten sam obrazek,
mówią Bingo! Jeśli uczniowie wylosowali różne
obrazki, kręcą kredką ponownie.
• Chodź po klasie i sprawdzaj, czy uczniowie
właściwie wykonują ćwiczenie.
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• Podziel klasę na pary. Poproś, aby dzieci pokazały
swój obrazek koledze/koleżance i opowiedziały
o nim.
• Chodź po klasie i sprawdzaj, czy uczniowie
poprawnie wykonują zadanie. Możesz wykorzystać
to ćwiczenie do oceny umiejętności mówienia
dzieci.

Pobawcie się ze Słowniczkiem
obrazkowym
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• Powiedz: Open your books at page 94 i zapisz
numer strony na tablicy.
• Wskazuj na różne zabawki i pytaj: What is it? Dzieci
odpowiadają: It’s a (bike).
• Zwróć uwagę dzieci na podpisy i wraz z dziećmi
przeczytaj na głos wyrazy pod obrazkami.
• Powiedz: Put your hand up. Dzieci podnoszą
ręce do góry. Powiedz: Cover (the doll). Sprawdź,
czy dzieci zakryły dłonią obrazek lalki. Powiedz:
Now, cover the word ‘scooter’ i podkreśl, że tym
razem dzieci powinny zakryć odpowiedni wyraz.
Powtórz zabawę z innymi obrazkami i wyrazami.
• Możesz następnie zakryć w sekrecie jeden
z obrazków w swojej książce i zapytać:
What’s my word? Can you guess? Dzieci zgadują,
który obrazek zakryłeś. Kiedy zgadną, powiedz:
Well done! Look at the word. Powtórz ćwiczenie raz
lub dwa.

Zaśpiewajcie i odegrajcie

E

• Powiedz: Stand up! Let’s sing the song ‘Playing
with my toys’ and mime.
• Odtwórz ścieżkę 27. na CD 1. Uczniowie śpiewają
piosenkę i odgrywają jej treść za pomocą gestów.
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Narysujcie w zeszycie. Napiszcie
i powiedzcie (ćwiczenie 2.)

• Wskaż na obrazki trzymane przez Technę i
dziewczynkę w ćwiczeniu 2. i zapytaj: What’s in
Techna’s picture? (a kite). And who is in the girl's
picture? (a girl) And what is the girl in the picture
doing? (She’s playing with her kite). Następnie
wskaż na podpis pod rysunkiem i poproś ochotnika
o przeczytanie go na głos.
• Powiedz: Draw yourselves and a toy. Dzieci rysują
w swoich zeszytach siebie, bawiących się wybraną
zabawką. Następnie podpisują obrazek.
• Chodź po klasie i sprawdzaj, czy dzieci poprawnie
wykonują zadanie. Pomóż dzieciom napisać
zdanie, jeśli mają z tym trudność.

Opowiedzcie o swoim obrazku
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• Zaproś kilkoro dzieci na środek klasy z ich
zeszytami i poproś, aby opowiedziały o swoich
obrazkach. Jeśli dzieci nie są pewne, jak wykonać
zadanie, wskaż na ich obrazki i zapytaj: What are
you playing with? What is it? What colour is it?
i zachęć je do odpowiedzi.

Oceńcie swoją pracę
• Pochwal pracę dzieci w tym rozdziale.
• Zachęć uczniów, aby spojrzeli wstecz na swoją
pracę w rozdziale 2., włącznie ze Słowniczkiem
obrazkowym, i zastanowili się nad tym, czego
się nauczyli.
• Narysuj na tablicy trzy buźki: ,  i . Zachęć
dzieci, aby narysowały pod swoim obrazkiem
w zeszycie buźkę, która wyraża ich stopień
zadowolenia z własnej pracy wykonanej
w rozdziale 2. Uśmiechnięta buźka to ocena
bardzo dobra; prosta buźka to ocena dobra;
smutna – poprawna.
• Chodź po klasie i przyglądaj się temu, jak dzieci
oceniły własną pracę.
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Zakończenie lekcji
Zaśpiewajcie piosenkę English is finished!
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• Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing the
‘English is finished!’ song (tekst na s. 33 w Książce
nauczyciela).
• Odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Zachęć dzieci, aby
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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Lekcja Extra Vocabulary
(opcjonalna)
Jeśli uczniowie wyrażają chęć i są w stanie przyswoić
więcej leksyki z głównej tematyki rozdziału, mogą
wykonać ćwiczenia w sekcji Extra Vocabulary do danego
rozdziału. Nowe słownictwo stanowi rozszerzenie
słownictwa wprowadzonego w lekcji 5.
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Rozdział 2 Lekcja Extra Vocabulary

Posłuchajcie i powtórzcie

• Narysuj na tablicy symboliczne rysunki: tramwaju,
promu, ciężarówki, motoru, metra i helikoptera.
Wskazuj na kolejne rysunki i nazywaj środki
transportu po angielsku.
• Powiedz: Let’s say the words. Odtwórz ścieżkę 39.
na CD 3, zatrzymując po każdej nazwie środka
transportu i prosząc dzieci o powtórzenie jej.
CD3
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• Zamiast używać nagrania z płyty CD, możesz
wskazywać kolejno na symboliczne rysunki,
wypowiadać nazwy środków transportu i poprosić
dzieci, aby je powtarzały.
• Wskazuj na obrazki w różnej kolejności i pytaj:
What is it? Dzieci odpowiadają, np.: It’s a lorry.
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Rozpoczęcie lekcji

• Powiedz: Hello! How are you? i zachęć dzieci
do odpowiedzi na powitanie.

Posłuchajcie i połączcie palcami
(ćwiczenie 1.)

• Powiedz: Open your books at page 82 and look
at the forms of transport. Wskaż kolejno na obrazki
środków transportu w ćwiczeniu 1.
• Wskaż na symboliczny zegarek Techny
z cyframi 1–6. Wytłumacz uczniom, że ich zadaniem
będzie wysłuchanie nazw środków transportu
i połączenie palcami odpowiedniego obrazka
z kolejną cyfrą.
• Odtwórz ścieżkę 39. na CD 3. Zatrzymuj nagranie
po każdej usłyszanej nazwie i sprawdź, czy dzieci
właściwie połączyły obrazek pojazdu z daną cyfrą.
• 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.
Powtórz ćwiczenie z pozostałymi wyrazami w zadaniu.
CD3
39
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• Powiedz: Let’s sing the ‘I’m ready!’ song
(tekst na s. 28 w Książce nauczyciela) i odtwórz
ścieżkę 8. na CD 1. Poproś dzieci, aby wstały,
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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STRONA 82

Połączcie palcami i napiszcie
w zeszycie (ćwiczenie 2.)
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• Wskaż na ćwiczenie 2. na s. 82. Powiedz: Look at
the photos.
• Zapytaj: What’s number 1? i wysłuchaj odpowiedzi
dzieci (the Underground). Powtórz ćwiczenie
z pozostałymi zdjęciami środków transportu.
• Następnie zwróć uwagę uczniów na wyrazy
w ramce. Powiedz: Write the words in your
notebook. Wyjaśnij, że dzieci mają za zadanie
napisać w zeszycie nazwy pojazdów,
odpowiadające kolejnym numerom ilustracji
w podręczniku.
• Chodź po klasie i sprawdzaj, czy dzieci prawidłowo
wykonują zadanie.
• Sprawdź odpowiedzi, wskazując na kolejne wyrazy
i prosząc dzieci o ich odczytanie oraz podanie
numeru pasującego obrazka (odpowiedzi:
1 the Underground, 2 lorry, 3 helicopter, 4 ferry,
5 motorbike, 6 tram).

Zagrajcie w grę planszową
(ćwiczenie 3.)

FR
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STRONA 83

• Przyczep do tablicy karty wyrazowe z nazwami
środków transportu z lekcji 5. oraz napisz nazwy
pojazdów z lekcji Extra Vocabulary. Wskazuj
kolejno na wyrazy i zachęć wszystkich uczniów
do odczytywania ich na głos.
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• Powiedz: Open your books at page 83.
• Wskaż kolejno na piktogramy na ekranie A.
Dzieci mówią, jakie środki transportu każdy z nich
symbolizuje.
• Poproś, aby każdy uczeń przygotował 10 małych
karteczek (wyrwanych z kartki).
• Podziel klasę na pary i w każdej parze wyznacz
ucznia A i ucznia B.
• Wyjaśnij reguły gry:
• Uczniowie A i B odgradzają się zeszytem, tak
aby nie widzieli swoich plansz.
• Uczeń A kładzie 5 karteczek na wybranych pięciu
piktogramach na planszy A w swoim podręczniku.
Uczeń B robi to samo na planszy B w swoim
podręczniku.
• Uczeń A zaczyna grę, opisując lub demonstrując
jeden z zakrytych karteczką środków transportu.
Uczeń B próbuje zgadnąć, jaki to pojazd. Kiedy
zgadnie, mówi: I know!, nie mówiąc głośno nazwy
pojazdu, i zakrywa karteczką piktogram tego
pojazdu na planszy A w swoim podręczniku.
• Następnie uczeń B opisuje lub demonstruje
jeden z zakrytych na swojej planszy pojazdów,
a uczeń A zgaduje, jaki to pojazd. Uczniowie
kontynuują zabawę, na przemian opisując
lub demonstrując i zgadując środki transportu
i zakryte przez kolegę/koleżankę.

Zakończenie lekcji
Zaśpiewajcie piosenkę English is finished!
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• Powiedz: It’s time to say goodbye. Let’s sing the
‘English is finished!’ song (tekst na s. 33 w Książce
nauczyciela).
• Odtwórz ścieżkę 13. na CD 1. Zachęć dzieci, aby
zaśpiewały i odegrały treść piosenki razem z tobą.
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• Kiedy uczniowie skończą, uczeń A mówi nazwy
środków transportu, które zakrył na planszy B,
a uczeń B porównuje wymienione pojazdy
z planszą B w swoim podręczniku. Następnie
uczniowie zamieniają się rolami.
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Scenariusz nagrań na DVD:
rozdział 2.
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