wymi zagadkami
ze lepiej przyswoić

adzonego języka,
owe ćwiczenia

4

G

Przydatne wskazówki
dla nauczyciela
i dodatkowe zadania,
które pomogą uczniom
lepiej przyswoić nowy
materiał.

Grammar app

Tell your students to close their books. Copy the
two Grammar apps from the lesson onto the
board quickly but without the articles. Prepare
a and an on two cards. Ask the students to tell
you where to place the a and an cards – before
or after the nouns and adjectives.

Around the world
Option 1 (5 minutes): Ask the students if they know

Lead-in

how to name in English the means of transport they

after ex 2

can see in the photos (school bus, canoe, monorail).
Elicit some more means of transport and write them
on the board. Finally, ask the students how they get to
school every day.
Option 2 (10 minutes): Read the question with the

Act it out

students and explain to them that they are going to

Divide the class into two groups. Tell Group A that
they will read the even numbers in the comic strip
boxes (2, 4, 6, 8) and tell Group B that they will read
the odd numbers (1, 3, 5, 7). Read the whole story out
loud together.

watch a video about different ways of going to school.
Play the Unit 1 video from Brainy klasa 4 DVD. Tell
the students to note down all the means of transport
presented in the video (by bike, on foot, by train, by
canoe, by monorail, on the school bus/by bus). Finally,
ask students how they get to school.

Useful!

Option 3 (45 minutes): Prepare the handouts from

After your students have written the sentences
and their translations in their notebooks, make
a happy face and stretch out your hand. Encourage
the students to say Nice to meet you. Next, make
a surprised face and try to elicit What a big pencil!
Finally, make a scared face to elicit Be careful! Tell the
students to continue practising this in pairs, making
faces and saying the correct expression.

Unit 1 from Brainy klasa 4 DVD and give them out
to the students. Follow the instruction in the DVD
teaching notes for Unit 1 (staffroom.pl).

Happy goodbye
Use the cards with a and an and stick one on each
side of the classroom. They can be small, as it makes
the students more interested to take a look. Tell
the students to stand up and say the complete
sentences from exercise 3 and then tell the students
to point to the a or an card on the corresponding side
of the classroom. When there is no article (–), tell the
students to sit down on their hands.

Joke
What do you call a guy with a rubber toe?
Roberto!

Grammar presentation

Homework

Ask your students to look at the cartoon and tell
you what words they can see after a (a teacher, a big
pencil, a crazy pencil, a big rubber, a big orange car,
a very small notebook, a genius, a (very) bad invention)
and what words after an (an inventor, an amazing
pencil case). Try and get them to guess why they
have to use an. When the students have finished, tell
them to group the words into adjectives and nouns.

ISBN 978-83-7621-820-5

klasa

Teaching Notes

Iggy the Inventor: Episode 1 – My dad is an inventor!

In preparation for this lesson, revise the adjectives
used: big and small. Tell the students to stand up and
make themselves as big as possible, then to lie down
and curl up on the floor to be as small as possible.

Nick Beare

Workbook, page 11
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a take

Ben is reading the Youth Centre
at the moment.

1

a do

did a computer course
in the Youth Centre last year.

a bruise

2 ANIMALS
owl
mirror

freezer

lawyer

beaver

shark

roll

4 HOUSE
cushion

the vegetables into little pieces,

a chop

b add

c fry
the radiator off,

7 It’s really hot in this room.
please.
a Take

b Turn

c Swipe

/7

shelf

peas

5

stew

cupboard

stale

earache

cough

Do zdań 1–4 dobierz odpowiadające im reakcje
a–f. Dwie reakcje nie pasują do żadnego zdania.
1

a Thanks, that’s very
good of you.

2 I haven’t passed

b About 20 minutes.

my exam.

c I don’t mean to be

3 Do you want

rude, but are you sure

a hand?

that’s right?

4 How long does

d That’s a pity.

it take to make?

watching diving throat
mashed stomach touch
We had
chops for dinner.

Why don’t we play
some games?

/5
Uzupełnij zdania wyrazami z ramki tak, aby
utworzyć poprawne wyrażenia. Dwa wyrazy
nie pasują do żadnego zdania.

1

c make

Functions

3 FOOD
petrol

5 ILLNESSES
flu
cartridge

3

.
c turn

backups of your files.
b enter

6 Can you
please?

2 Wykreśl wyraz, który nie pasuje do danej kategorii.

your hand!
c burn

b rush

a do

Vocabulary

plumber

b scratch

a nerves
5 Remember to

/ 10

JOBS
scientist

c give

c recycle

4 We can’t talk now. We’re in a

5 Ben is going to
the Youth Centre tomorrow.

in love and

a park clean-up next

b make

3 It’s hot. Don’t touch it. You’ll

4 Ben only works in the pet shop
this year.

1

b fall

2 We’re planning to
week.

2 Ben wants to do a
course in October.
3

At the end of the film, they
get married.

e Can I ask you
something?
f

potatoes and pork
1

2

3

I’ll go with that.

4

. He can’t even

2 He has a sore
speak.
3 The tablet has a
so you don’t need a keyboard.

screen,

4 We went whale
It was an amazing trip!

in California.

/4

/4
1

Zestaw testów obejmuje:
■ Kartkówki w wersji A i B
■ Testy po każdym rozdziale
w wersji A i B
■ Testy semestralne w wersji
AiB
■ Test końcowy w wersji A i B
Testy po rozdziale, testy
semestralne oraz test końcowy
są dostosowane do potrzeb
uczniów z dysleksją!

lesson

7

Around the world

Przeczytaj teksty i wykonaj ćw. 1. i 2.
2 An Engli
language sh word in my
Polish peop
English wordle use the
It has 2 vowe ‘taxi’.
It’s an easy ls.
word.
Here’s a
pictu
of this word re
:

sh word
rite Engli
1 My favou English word is
rite
’
My favou
It’s ‘parasolka
‘umbrella’. has 3 vowels.
. It
in Polish
ult word.
:
It’s a diffic
this word
picture of
Here’s a

3 A short English
word
English has many
short
A ‘dog’ is a short word. words.
It has 1
vowel. It’s an easy
word.
It’s ‘pies’ in Polish.
Here’s a picture of
this word:

2 Wymyśl po jednym słowie z każdej kategorii. Uzupełnij tabelkę.
Category

My favourite
English word

An English word
in my language

A short English word

word:
number of vowels:
easy / difficult:
Polish meaning:

3

Opisz i zilustruj jeden wyraz z tabeli powyżej. Użyj tekstów z ćw. 1. jako wzoru.

E

1

1

BL

3.51 Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Sandry
i Bena. Uzupełnij luki w zdaniach 1–5 zgodnie
z treścią nagrania.

1

PIA

1

Testy

Klasa:

4 Zakreśl poprawną odpowiedź: a, b lub c.

CO

Imię i nazwisko:

UNIT

UNITS

1-8 Final Test A

Listening

Brainy klasa 4. © Macmillan Polska 2017

O
TO

MP3)

lesson

Aims
Grammar: articles (a, an, zero article); nouns with
adjectives
Reading: for general understanding and detailed
information about the story
Listening: for detailed information
Speaking: describing classroom objects
Optional materials: two big cards (A4 format)
– one with a, and the other one with an
(for Grammar app)

PH

at. Dzięki temu

Książka nauczyciela

iralności – uczeń
ektywność nauki

1

Zawiera strony z Książki
ucznia z nadpisanymi
odpowiedziami.
Nagrania audio dostępne
są na www.staffroom.pl
oraz w Teacher’s
Resource Centre.

klasa

towana specjalnie
y programowej,
klasisty.

Książka nauczyciela

Nick Beare

Książka nauczyciela
PODSTAWOWEJ

UNIT

& TEA

Y
L
D
N
E
I
R
CHER F

■ Karty pracy utrwalające
materiał z każdej lekcji
■ Materiały wspierające uczniów
z dysleksją (Extra support)
■ Plansza do gry w Bingo i dwie
gry planszowe utrwalające
słownictwo
■ Karty pracy do lekcji
okolicznościowych
■ Scenariusz miniprzedstawienia

12

105
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Flashcards
w wersji online

Karty ułatwiające
powtarzanie i utrwalanie
słownictwa z lekcji.

Bezpłatne materiały dla nauczycieli w wersji online
dostępne są na www.staffroom.pl.

TEACHER’S APP

Kod dostępu należy pobrać z www.staffroom.pl
oraz aktywować na www.macmillaneducationeverywhere.com.

Aplikacja dla nauczyciela

Nowoczesna aplikacja umożliwiająca
wyświetlanie stron z Książki ucznia
i Zeszytu ćwiczeń na tablicy
interaktywnej, zadawanie pracy
domowej na telefony uczniów oraz
śledzenie ich postępów w nauce.

Teacher’s Resource Centre
Gwarantuje łatwy dostęp
do nagrań wideo i audio,
Teacher’s Resource File
oraz Teaching Notes.

Generator testów

Umożliwia wykorzystanie
gotowych testów i samodzielne
tworzenie testów na trzech
poziomach trudności.

NOWY KURS

Nick Beare

Książka ucznia

OŁY PODSTAWOWEJ

Zeszyt ćwiczeń

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Katherine Stannett

klasa

klasa

ą o zreformowanej
lną realizację nowej

ane według zasady
a go o nowe elementy,
ywaniu materiału.

ki temu ułatwia

X

2
3

8

mmar app

affirmative: short form
'm
're

's

Kup zeszyt do języka angielskiego do Twojego
podręcznika na www.sklep.macmillan.pl

Zeszyt ćwiczeń

tive: full form and short form

're

Szkoda czasu na przepisywanie z książki!

Ksiązka ucznia

n2
dddd

Zeszyt przedmiotowy

NOWY KURS

klasa

our friends. I’m … and I’m ...
nds are ...

o znane
słownictwo
UNIT

sdf
1

Zeszyt przedmiotowy

blue
orange

Zgubiony lub zniszczony podręcznik?
Chcesz mieć swój egzemplarz w domu?
Kup na www.sklep.macmillan.pl

Zgubiony lub zniszczony podręcznik?

orange
purple
blue
white

Chcesz mieć swój egzemplarz w domu?
Kup na na www.sklep.macmillan.pl

und the world

summary
dddddddd
1

Summary

Vocabulary summary

ns 1–6

Grammar

Numbers 1-20

is
1

6

Useful!

A new student in the class
4
5

Numbers 20–100

6

4

Bezpłatne nagrania do podręcznika
i zeszytu ćwiczeń znajdziesz w streﬁe ucznia
na www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2
1
2

Słowniczek,
tabele gramatyczne
oraz dodatkowe ćwiczenia
i projekty

Bezpłatne nagrania do podręcznika,
zeszytu przedmiotowego i zeszytu
ćwiczeń znajdziesz w streﬁe ucznia na
www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Student’s Practice
Kit

Połącz przyjemne z pożytecznym!
W zeszycie ćwiczeń znajdziesz kod
dostępu do bezpłatnego pakietu
interaktywnych zabaw edukacyjnych.

Połącz przyjemne z pożytecznym!
Student’s Practice
Kit

Nick Beare

rzenie

Nick Beare

UNIT

on 8
ddddd

Katherine Stannett

ing!

–6

Nick Beare

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nowa
gramatyka
w oparciu

Kod dostępu do bezpłatnego pakietu interaktywnych zabaw
edukacyjnych znajdziesz na wewnętrznej stronie okładki.

ISBN 978-83-7621-818-2

ISBN 978-83-7621-817-5

Nr MEN 831/1/2017

Książka ucznia

ISBN 978-83-7621-819-9

klasa

klasa

klasa

www.macmillan.pl

BRAINY_klasa_4_ZP_okladka.indd 1

24.07.2017 13:09

Nagrania audio dostępne
do pobrania
z www.macmillan.pl/strefa-ucznia.

24.08.2017 09:37

Zeszyt przedmiotowy

Zeszyt ćwiczeń

Zawiera wszystkie zadania
do uzupełnienia z Książki ucznia,
co pozwala zaoszczędzić czas!
Zeszyt ułatwia samodzielne
powtarzanie poznanego materiału
w domu, co jest szczególnie przydatne
podczas przygotowań do egzaminu.

Pomoże sprawdzić stopień
opanowania poznanego materiału.
W Zeszycie ćwiczeń znajdują się
zadania do materiałów wideo
– nie musisz ich drukować!

Filmy wideo

Bogata obudowa wideo obejmuje:
■ 16 animacji gramatycznych Brainy Ryan
■ 4 ﬁlmy Channel 21
■ 8 ﬁlmów kulturowych Around the world
Aby obejrzeć materiały wideo, wystarczy
zeskanować kody QR w Zeszycie ćwiczeń!

Quizlet

Lista słówek z podręcznika
dostępna w popularnej
aplikacji!

STUDENT’S APP

Kod dostępu znajduje się w Zeszycie ćwiczeń !
Wystarczy go aktywować na www.macmillaneducationeverywhere.com!

Aplikacja dla ucznia

Zawiera interaktywne ćwiczenia,
które pomogą uczniom
opanować materiał z lekcji.

Student’s Resource Centre

Łatwy dostęp do nagrań wideo i audio.
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