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Umiem nazwać osiem pomieszczeń w domu
i rozpoznać ich nazwy.

Lekcja 1:

Umiem nazwać osiem pomieszczeń w domu
i rozpoznać ich nazwy.

Lekcja 2:

Rozumiem historyjkę obrazkową.

Lekcja 2:

Rozumiem historyjkę obrazkową.

Lekcja 3:

Umiem zaśpiewać piosenkę Where’s Li?
Umiem przeczytać nazwy ośmiu pomieszczeń.

Lekcja 3:

Umiem zaśpiewać piosenkę Where’s Li?
Umiem przeczytać nazwy ośmiu pomieszczeń.

Lekcja 4:

Poprawnie wymawiam dźwięk /ʌ/, jak np.
w wyrazie cup, i mówię wierszyk Tiger Twister.
Pytam i odpowiadam na pytanie o to,
w jakim pomieszczeniu ukryły się postacie.

Lekcja 5:

Umiem nazwać sześć przedmiotów
znajdujących się w domu i rozpoznać ich
nazwy. Rozumiem historyjkę obrazkową.

Lekcja 6:
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Lekcja 1:

Lekcja 5:

Umiem nazwać sześć przedmiotów
znajdujących się w domu i rozpoznać ich
nazwy. Rozumiem historyjkę obrazkową.

Umiem zaśpiewać piosenkę The shower is in
the bathroom. Pytam i odpowiadam, w jakim
pomieszczeniu znajdują się dane przedmioty.

Lekcja 6:

Umiem zaśpiewać piosenkę The shower is in
the bathroom. Pytam i odpowiadam, w jakim
pomieszczeniu znajdują się dane przedmioty.

Lekcja 7:

Umiem powiedzieć, gdzie znajdują się różne
osoby i przedmioty.

Lekcja 7:

Umiem powiedzieć, gdzie znajdują się różne
osoby i przedmioty.

Lekcja 8:

Umiem powiedzieć rymowankę In a dark,
dark house. Czytam opis domu i opisuję
miejsce zamieszkania.

Lekcja 8:

Umiem powiedzieć rymowankę In a dark,
dark house. Czytam opis domu i opisuję
miejsce zamieszkania.
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Poprawnie wymawiam dźwięk /ʌ/, jak np.
w wyrazie cup, i mówię wierszyk Tiger Twister.
Pytam i odpowiadam na pytanie o to,
w jakim pomieszczeniu ukryły się postacie.

E

Lekcja 4:

