


 Na materiałach wydawnictwa Macmillan 
pracuję od lat. 100% zadowolenia. Świetna 
grafika, super piosenki, ciekawe historyjki. 
Macmillan zawsze staje na wysokości zadania. 
Nic się nie blokuje, dostęp do Staffroom’u  
bez ograniczeń, konsultanci profesjonalni.

 Bugs Team! Spora obudowa, świetne historyjki, 
wspaniali bohaterowie, super piosenki.  
Moi uczniowie uwielbiają!

 Od lat pracuję na Bugsach i nie mam zamiaru 
zmieniać. Dla mnie idealny!

 Tiger jest świetny! Różnorodne zadania, dużo 
słownictwa, ćwiczenia zarówno dla słabych  
i lepszych :) Moi uczniowie są bardzo 
zadowoleni i bardzo lubią Tygrysa :)

 Ja polecam serię Tiger. Jest słownictwo 
podstawowe, na końcu książki jest mnóstwo 
dodatkowych materiałów z dodatkowego 
słownictwa, plus czytanie i mówienie.  
Moi uczniowie bardzo ładnie się na tym 
rozwijają.

 W Bugsach wszystko jest fajne! Najfajniejszy 
jest butterfly, bo jest blue i yellow. Historyjki  
są fajne, a najlepsza jest ta z giraffe, która mówi 
munch munch munch.

 Moja książka do angielskiego jest bardzo fajna. 
Są tam różne owady, ale ja najbardziej lubię 
gąsienice i bardzo fajne są też historie,  
na przykład ta, w której robaczki uratowały 
motyla z sieci pająka.

 W mojej książce do angielskiego jest najlepszy 
tygrys! Zapamiętałam jedną historyjkę jak wbił 
sobie coś w łapkę i nikt mu nie chciał pomóc, 
ale w końcu pomogła mu myszka.

 Na angielskim najbardziej lubię śpiewać. Fajnie 
jak pani pokazuje filmiki z dziećmi z innych 
krajów i wtedy też możemy z nimi śpiewać!

Co o naszych podręcznikach  
mówią nauczyciele?

Co o naszych podręcznikach  
mówią uczniowie?



Drodzy Nauczyciele!

Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprezentować kursy dla uczniów rozpoczynających 

swoją przygodę z nauką w szkole podstawowej. Zapraszamy wszystkich małych uczniów 

do wspólnego odkrywania naszej galaktyki języka angielskiego. Zadbaliśmy o to, żeby przygody 

naszych bohaterów opisywane w mądrych i pięknie ilustrowanych historyjkach były ciekawe  

i jednocześnie rozwijały język oraz umiejętności społeczne dzieci. Zgodnie z zasadami  

pedagogiki zabawy wzbogaciliśmy nasze kursy o niezliczone gry, zabawy i łamigłówki. 

Zadbaliśmy oczywiście również o pierwsze próby autentycznej komunikacji. Ważnym 

elementem edukacji wczesnoszkolnej jest wiedza o kulturze innych narodów. W naszych 

kursach uczniowie zapoznają się z nią poprzez tradycyjne gry i zabawy, a także zestawiają 

poznawane informacje z kulturą własnego kraju. 

 

Kursy, które dla Was przygotowaliśmy, wspierają najmłodszych uczniów nie tylko w rozwoju 

kompetencji w zakresie języka angielskiego, lecz także w odniesieniu do umiejętności 

poznawczych, społecznych i komunikacyjnych.

Mamy nadzieję, że Wasi uczniowie pokochają bohaterów naszych kursów i razem z nimi zostaną 

dzielnymi odkrywcami galaktyki języka angielskiego.



Bestsellerowa seria  
autorstwa Carol Read!

Dla nauczyciela, który:

 docenia świetnie skonstruowane, mądre, ale proste historyjki, 
które można opowiadać razem z dziećmi,

 lubi szarady, labirynty, łamigłówki, tajemnicze obrazki i kody,

 szuka nowych, rytmicznych piosenek, które łatwo się zapamiętuje  
i odgrywa za pomocą gestów.

 lubi zabawy i historyjki, w których bohaterami  
są zwierzątka,

 chętnie rozwiązuje różnorodne łamigłówki,

 lubi wcielać się w różne postacie, rysować, 
kolorować, śpiewać.

Dla ucznia, który:

Nowość! Nowe, wpadające w ucho piosenki do śpiewania z gestami.

Doskonale skonstruowane historyjki dające się w łatwy sposób zmienić  
w miniprzedstawienia.

Student’s Practice Online, czyli idealna powtórka w formie zabawy!

Nowość! Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet!

Nowość! Elementy oceniania kształtującego oraz specjalny przewodnik 
dla nauczyciela.



Nowe wydanie bestsellerowej serii  
autorstwa Carol Read!

 nieco poważniej podchodzi do rozwijania świadomości językowej  
i nauki samego języka, chociaż rozumie ideę uczenia przez zabawę, 

 chce przygotować dzieci do wczesnej komunikacji językowej  
oraz wypracowania dobrych nawyków i skutecznych strategii 
uczenia się języka,

 ceni tradycyjne zabawy, piosenki, rymowanki,  
lubi organizować pracę w parach.

 jest gotowy do trudniejszych wyzwań  
(np. czytania),

 lubi współpracować z kolegą, 

 ma nieco większe możliwości skupienia  
i utrzymania uwagi.

Zupełnie nowi bohaterowie dołączający do Tygrysa!

Nowość! Teacher’s App oraz Student’s App, czyli jeszcze łatwiejsze prowadzenie 
lekcji, atrakcyjniejsze formy zadań i mnóstwo gier powtarzających materiał.

Wyjątkowe historyjki dające się w łatwy sposób zmienić w miniprzedstawienia. 
Nowość! Teraz również w wersji animowanej!  

Nowość! Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet.

Nowość! Elementy oceniania kształtującego oraz specjalny przewodnik  
dla nauczyciela.

Dla nauczyciela, który: Dla ucznia, który:



Przygoda z drużyną Colina
– czyli co czeka małych podróżników

Bugs Team, czyli rozwijanie współpracy i współdziałania. Te kluczowe umiejętności społeczne są 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w klasie i poza nią. Lekcje języka angielskiego są idealnym 

kontekstem do ich ćwiczenia.

Książka ucznia

Zeszyt ćwiczeń

Bohaterowie podręcznika zachęcają 
uczniów do wspólnego rozwiązywania 
zadań, zabawy, interakcji i komunikacji 
rozwijających umiejętności zarówno 
językowe, jak i społeczne.

Dodatkowe karty pracy Team Tasks do pobrania na www.staffroom.pl



Przygoda z przyjaciółmi Tigera
– czyli co czeka małych podróżników

Tiger & Friends, czyli rozwijanie wczesnej komunikacji. Tygrys i jego przyjaciele zachęcają małych 
uczniów do interakcji i rozwijania sprawności mówienia w licznych zadaniach komunikacyjnych.

Każda lekcja 4. w poszczególnych rozdziałach 
jest poświęcona ćwiczeniu tej umiejętności.

Znajduje się tu zadanie 
doskonalące wymowę w postaci 
łatwego do zapamiętania 
wierszyka oraz …

W każdym rozdziale uczniowie 
ćwiczą interakcję językową 
w wielu zadaniach „work with 
a friend” i „play with a friend”.

… zadanie komunikacyjne  
z wykorzystaniem  
interaktywnych craftów.



Wielkie odkrycia Colina 
– czyli wesołe wyrazy

Bugs Team 1

Colours
Numbers
School objects and activities
Toys and their features
Body parts and senses
Wild animals and their actions
Tiny creatures
Food and food groups
Pets
Family and character
Holiday sites
Halloween
Christmas
Easter
Mother’s and Father’s Day

Clothes and seasons
Farm animals and their children
Rooms and furniture
Body parts and physical states
Food products and meals
Places in the city and sports
Natural features
Places in the school
Aches and pains
Free time activities
Christmas
Carnival
St. Valentine’s Day
Easter

Wild animals and their habitats
Animal body parts and features
Looking after pets
Hobbies and adverbs
Daily routines and jobs
Telling the time and way
Big numbers and sports
Shops and places in the city
Holiday spots and activities
Months and seasons
Times of the day
Countries and languages
Christmas
Pancake Day
Easter
April Fool’s Day

Bugs Team 2 Bugs Team 3

NOWOŚĆ! Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji! 
Sprawdź na www.macmillan.pl/aplikacja-quizlet



Wielkie odkrycia Tygrysa 
– czyli wesołe wyrazy

Tiger & Friends 1 Tiger & Friends 2 Tiger & Friends 3

Colours and numbers 
School objects and activities
Body parts and senses
Family 
Food and food groups
Wild animals and their actions
Toys and their features
Classroom
Body actions 
Jobs
Eating tools
Materials
Weather and clothes
Halloween
Christmas
Easter

Numbers
School activities
Days of the week
Rooms in the house and furniture
Pets and what they eat
Animal features
Clothes and seasons
Places at school and games
Sports
Feelings and sensations
Health problems and solutions
Places in the city
Crossing the street
Halloween
Christmas
Carnival

The alphabet
Free-time activities
Using a computer
Animal body parts
Animal groups
Food and drink
Food tastes
Daily activities
Times of the day
Sports
Workout for kids
Holiday activities
Sea animals
Shopping places
Halloween
Christmas
Earth Day

NOWOŚĆ! Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji! 
Sprawdź na www.macmillan.pl/aplikacja-quizlet



Kosmiczne opowieści 
– czyli jakie historyjki pozna drużyna Colina

Doskonale skonstruowane, mądre historyjki zbudowane wokół prostej, powtarzającej się frazy
komunikacyjnej pozwalają na łatwe zapamiętanie treści i odegranie jej. Każda historyjka może być 

przekształcona w miniprzedstawienie.

Kolorowe karty historyjkowe umożliwiają nauczycielowi przedstawianie
historyjek w sposób najlepiej dopasowany do każdej klasy, a pytania
sprawdzające zrozumienie treści pozwalają na kontrolę uwagi i zrozumienia.

Już teraz obejrzyj jedną z nich!



NOWOŚĆ! Animowane historyjki! Już teraz obejrzyj jedną z nich!

Kosmiczne opowieści 
– czyli jakie historyjki poznają przyjaciele Tygrysa

Wesołe przygody Tygrysa i jego ludzkich przyjaciół zachęcają dzieci do wspólnego opowiadania i podejmowania 
pierwszych prób czytania w języku angielskim. Każda historyjka zbudowana jest wokół prostej, powtarzającej się 

frazy komunikacyjnej oraz może być przekształcona w miniprzedstawienie.

Kolorowe karty historyjkowe umożliwiają nauczycielowi przedstawianie
historyjek w sposób najlepiej dopasowany do każdej klasy, a pytania
sprawdzające zrozumienie treści pozwalają na kontrolę uwagi i zrozumienia.



Galaktyczna komunikacja 
– czyli rozwijanie umiejętności mówienia

Pierwsze próby komunikacji w języku angielskim uczniowie podejmują w trakcie licznych zabaw 
w parach i grupach.

Autentyczna komunikacja ćwiczona jest już na wczesnym 
etapie nauki w sekcjach „extra vocabulary and life skills”. 

Zeszyt ćwiczeń zawiera liczne zadania przeznaczone 
do „pracy  w parach/grupach”, które służą 
doskonaleniu autentycznej komunikacji. 

Uczniowie odgrywają też historyjki  
z podziałem na role.

Gry karciane to idealne urozmaicenie 
ćwiczeń na komunikację! Bestsellerowa  
gra dostępna na www.sklep.macmillan.pl



Gry karciane to idealne urozmaicenie 
ćwiczeń na komunikację! Bestsellerowa  
gra dostępna na www.sklep.macmillan.pl

Galaktyczna komunikacja 
– czyli rozwijanie umiejętności mówienia

Wczesna komunikacja jest bardzo ważnym elementem kursu Tiger & Friends.

Każda lekcja 4. w poszczególnych sekcjach  
w całości poświęcona jest ćwiczeniu 

 sprawności mówienia.

Interakcja językowa pojawia się w wielu 
zadaniach „work with a friend”  

i „play with a friend”.

Uczniowie odgrywają  
też drugą historyjkę. 



Zabawa to podstawa!

Drużyna Colina zaprasza małych uczniów do wspólnej mądrej zabawy w formie niezliczonych gier, 
 piosenek, szarad i miniinscenizacji zarówno w Książce ucznia, jak i w Zeszycie ćwiczeń. 

Zagadki, szarady, 
 labirynty

Gry z crafts 

Zestaw gier w Student’s Practice Online to idealna powtórka w formie zabawy!

Gry, piosenki,  
rymowanki tradycyjne Gry słowne

Gry powtórzeniowe 
 ćwiczące spostrzegawczość Gry planszowe Drama



Zabawa to podstawa!

Tygrys i przyjaciele to mistrzowie wesołej zabawy! W trakcie niezliczonych gier i zabaw zarówno ruchowych, 
 jak i zaproponowanych w podręczniku, uczniowie poznają świat języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych.

Labirynty,  
wykreślanki, puzzle

Zabawy, piosenki,  
wyliczanki tradycyjne

Interaktywne crafts  
do odgrywania historyjek Tygrysia łapka

Klaskanki do utrwalania 
całych fraz językowych DramaMiniflashcards do gry w parach 

 (m.in. memory, bingo, black Peter etc.)

Zestaw gier w Student’s App to idealna powtórka w formie zabawy!



Kontakty międzyplanetarne 
– czyli edukacja międzykulturowa

Oprócz lekcji świątecznych elementy kultury wprowadzane są 
też w formie tradycyjnych angielskich wierszyków  i piosenek.

Tygrys wraz z przyjaciółmi poważnie podchodzi do rozwijania 
kompetencji uczniów w zakresie wiedzy o kulturze różnych 

krajów anglojęzycznych. 

Dzień Misia? Dzień Kolorów? Nietypowe święta? Dla nauczycieli korzystających z kursów Bugs Team  
i Tiger & Friends scenariusze lekcji do świąt nietypowych dostępne są na www.staffroom.pl

Uczniowie zachęcani są też do porównania kultury angielskiej  
z polską w spersonalizowanym zadaniu, gdzie wykonują rysunki 

ilustrujące element rodzimej kultury i wypowiadają się na ich temat.

Elementy kultury pojawiają się też w formie tradycyjnych  
piosenek, gier i wyliczanek (dostępnych również w formie wideo),  

w które uczniowie mogą się bawić w klasie i na podwórku. 



Bagaż podręczny 
– czyli treści interdyscyplinarne

Nauka z Bugs Team to nie tylko poznawanie języka,  
ale również rozwijanie wiedzy przedmiotowej małych uczniów. 

W lekcjach integrujących treści przedmiotowe z językiem 
angielskim dzieci poznają świat przyrody, matematyki i sztuki.

Przyjaciele Tygrysa, Ping i Pong, przedstawiają dzieciom treści 
przedmiotowe w języku angielskim aż na dwóch lekcjach  
w każdym unicie. Mali uczniowie poznają treści z zakresu 

edukacji przyrodniczej, technicznej i społecznej.



Astronomiczne zdolności techniczne 
– umiejętności pozajęzykowe

Drużyna Colina zachęca uczniów do wspólnych zabaw ruchowych, 
rozwijania małej motoryki w zadaniach wymagających łączenia, 

rysowania i pisania po śladzie, dopasowywania cieni itp.

W sekcjach “thinking skills” mali uczniowie ćwiczą umiejętności poznawcze, 
m.in.: kategoryzowanie, porównywanie, podejmowanie decyzji. 

W sekcjach „work-out” w Zeszycie ćwiczeń uczniowie rozwijają 
również bardziej złożone umiejętności pozajęzykowe.



Astronomiczne zdolności techniczne 
– umiejętności pozajęzykowe

Tygrys i jego przyjaciele dbają nie tylko o rozwój językowy dzieci, lecz także o systematyczny 
przyrost umiejętności poznawczych. Obok zadań ruchowych poprawiających motorykę dużą  

i małą, kurs zawiera rozliczne zadania ćwiczące spostrzegawczość i pamięć.

Bardzo istotnymi umiejętnościami dla przyjaciół tygrysa są czytanie i pisanie. Bohaterowie pomagają małym uczniom rozwijać te sprawności 
 w zadaniach wymagających nie tylko czytania globalnego, lecz także literowania, czytania całych zdań i pisania z pamięci już od pierwszej klasy.

Ważną umiejętnością dla Tygrysa jest szczegółowa  
samoocena pozwalająca uczniom na częściowe  

przejęcie odpowiedzialności za własną naukę języka.



Kosmiczny zestaw dla ucznia

Zeszyt ćwiczeń  
+ kod do Student’s Practice Online

Książka ucznia + nagrania
dostępne na www.macmillan.pl/strefa-ucznia



Kosmiczny zestaw dla ucznia

Zeszyt ćwiczeń  
+ kod do Student’s App

Książka ucznia + nagrania
dostępne na www.macmillan.pl/strefa-ucznia



Kosmiczny zestaw dla nauczyciela

Książka nauczyciela 

Oprogramowanie tablicy 
interaktywnej

Nagrania audio 
całkowicie nowa

ścieżka dźwiękowa do podręcznika!  
Dostępna na www.staffroom.pl

Staffroom.pl
bezpłatne komponenty 

w wersji online, m. in. Flashcards, 
Word cards, testy

Filmy wideo

Testy

Drużyna Colina
zestaw maskotek



Kosmiczny zestaw dla nauczyciela

Flashcards

Word cards

Storycards

Quizlet
słownictwo z Bugs Team 
dostępne w popularnej 

aplikacji 

Team Tasks
dodatkowe karty pracy – zestaw 

zadań utrwalających język  
w formie zadań zespołowych 

Dostępne na www.staffroom.pl

Przewodnik
dla nauczycieli  

pełen cennych wskazówek: 
m.in. jak zintegrować grupę, 
jak zapobiec niepożądanym 

zachowaniom uczniów  
czy jak poradzić sobie  

z trudnymi sytuacjami w klasie.



Kosmiczny zestaw dla nauczyciela

Testy

Przyjaciele Tygrysa 
zestaw pacynek Oprogramowanie tablicy 

interaktywnej

Książka nauczyciela + Audio CD + kod 
dostępu do Teacher’s App, a w niej m.in.:

 Oprogramowanie do tablicy interaktywnej,

 Nagrania audio i wideo,

 Karty obrazkowe, historyjkowe i wyrazowe.
Staffroom.pl

bezpłatne komponenty 
w wersji online, m. in. Flashcards, 

Word cards, testy

Filmy wideo 
- m.in. w wersji animowanej



START

FINISH
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Student’s Worksheet 1
UNIT 1 Tiger values – Polite words

© Macmillan Polska 2014 www.macmillan.pl P H O T O C O P I A B L E

Teacher’s Notes
Tiger values – Polite words
Type of activity: whole class and pair work
Focus: listening and speaking skills
Active language: 
classroom objects: scissors, glue, felt-tip pen, 
crayon, paint brush, bookmark, notebook, book, 
polite words and expressions: Hello, Goodbye., 
Can I have …, please?, Here you are, Thank you, 
I’m sorry, Don’t worry.
Level: beginners, grade 1
Time: 45 minutes

Materials: 
– Cut-outs attached to the Teacher’s notes: 

Tiger puppet photocopied onto construction 
paper, Tiger counters – one per pupil, 
fl ashcards of classroom objects

– Student’s Worksheet 1 – one copy per pair of 
students

– one dice per pair
– (optional) Student’s Worksheet 2 photocopied 

onto construction paper – one copy per pupil, 
art supplies and decorative materials

Procedure:
1. Say: Hello. The pupils call out: Hello. In L1, ask 

the pupils why you greeted them before starting 
the lesson. Listen to their answers. Point out that 
it is polite to greet each other. Polite words make 
other people feel respected and appreciated. 
Elicit that we say Goodbye when we leave. Ask 
the class for more examples of polite words. 
The pupils can respond in L1. Explain that today’s 
lesson is about polite words.

2. Use the fl ashcards to introduce or review the 
words for classroom objects. The pupils repeat 
the words after you several times in a different 
manner, e.g. loud, slowly, whispering or singing. 
Stick the fl ashcards on the board and point to 
them in turn. The pupils name the objects. Say: 
Close your eyes. Remove one of the fl ashcards. 
Clap your hands. The pupils open their eyes and 
say which object is missing. Repeat several times 
removing more cards at once.

3. Show the class the Tiger puppet. If you have not 
used the Tiger course before, introduce the 
character. Explain in L1 that Tiger is going to learn 
polite words together with the pupils. Hold up the 
puppet and say: Hello! The pupils respond with 
Hello, Tiger!

4. Give a fl ashcard showing scissors to a volunteer. 
Have the puppet point to the picture and say 
abruptly: Scissors! Demonstrate that Tiger wants 
the object. Ask the class in L1 whether this is 
a polite way to ask for something. Introduce the 

question: Can I have (the scissors), please? Hold 
up the remaining fl ashcards in turn. The whole 
class asks for the objects politely. Hand in the 
fl ashcards to different pupils, saying: Here you 
are. Have the class repeat the phrase. Encourage 
the pupils to say: Thank you next.

5. Give the fl ashcards to different pupils. Have Tiger 
point to one picture and say, e.g. Glue! The class 
reminds the puppet of the correct phrase. When 
Tiger repeats the phrase, he gets the fl ashcard. 
The pupil giving the fl ashcard says: Here you are. 
Then Tiger mumbles Uhm. The class corrects 
him and says: Thank you. Tiger then thanks the 
pupil appropriately. Repeat the procedure with 
the other fl ashcards.

6. Pretend that Tiger is clumsy and push someone’s 
notebook off the desk by accident. Tiger then 
says: Oh. Ask the class in L1 for the correct 
apology. Teach the phrase: I’m sorry. Tiger 
accidentally pushes the notebook off the desk 
again and says: Oh. The class reminds the 
puppet how to apologise correctly. Explain in L1 
that Tiger is worried, because he did not cause 
the incident on purpose. Introduce the phrase: 
Don’t worry, which is used to cheer someone up. 
Have Tiger move around the classroom and 
push different sturdy objects off the desks by 
accident. The pupils help Tiger to apologise 
correctly: I’m sorry and then say: Don’t worry.

7. Give a copy of the board game, a dice and two 
Tiger counters to each pair of pupils. The pupils 
mark the counters using different colours. Hold 
up one worksheet with the game and point to the 
pictures in turn. Encourage the pupils to name 
the objects in the pictures. Explain the rules of 
the game in L1:
a) The counters are placed on the Start square.
b) One player rolls a dice and moves his/her 

counter the number of squares indicated on 
the dice.

c) He/she says the correct polite phrase related 
to the picture that the counter is now on. The 
other player responds appropriately (see the 
answers in brackets below):
– an object with the hand icon: Can I have 

the ...., please?  (Here you are.) Thank you.
– a damaged object with the sad face icon: 

I’m sorry. (Don’t worry.)
– Tiger entering the room: Hello. (Hello.)
– Tiger leaving the room: Goodbye. 

(Goodbye.)
d) The fi rst player to reach the Finish square wins 

the game. 

Can I have (the scissors), please? Hold 

Kosmiczny zestaw dla nauczyciela

Przewodnik
dla nauczycieli 

pełen cennych wskazówek: 
m.in. jak zintegrować grupę, 
jak zapobiec niepożądanym 

zachowaniom uczniów  
czy jak poradzić sobie  

z trudnymi sytuacjami w klasie.

Flashcards

Word cards

Storycards

Quizlet
słownictwo z Tiger & Friends 

dostępne w popularnej 
aplikacji 

Tiger Values
dodatkowe karty pracy 

Teacher’s Resource File
m.in. ocenianie kształtujące, 

worksheety, dodatkowe  
materiały, klucz odpowiedzi



Bugs Team Starter to zbiór kolorowych kart pracy, 
które pełne są różnorodnych zadań typu: kolorowanie, wycinanie, 

dopasowywanie czy rysowanie. Zawiera także uwielbiane przez naklejki,  
karty do wypychania oraz płytę z piosenkami i rymowankami. Bugs Team Starter 

spełnia wymagania podstawy programowej dla przedszkoli oraz również nowe 
wymagania dla zerówek, czyli znajomość cyfr i liczenie do dziesięciu 

oraz przygotowanie do pisania.

Warto wiedzieć!

Dla ucznia:

Książka nauczyciela + Audio CDs
Flashcards
Storycards
Maskotki

Dla nauczyciela:

Nagrania do Książki ucznia dostępne są 
na www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Bezpłatne materiały cyfrowe dla nauczyciela dostępne są  
w serwisie Macmillan Online Staffroom.

Maskotki przedstawiające bohaterów serii do kupienia  
na www.sklep.macmillan.pl

Książka ucznia 
+ zestaw naklejek 
+ wypychanki

BESTSELLER!



Tiger & Friends Starter to doskonały zestaw kart dla małych odkrywców. 
Tajemnicze wyrazy, które trzeba samemu odnaleźć w lekcji, zagadki, labirynty 

i szarady angażują uwagę dzieci w poznawaniu nowych wyrazów i fraz 
językowych, jednocześnie wspierając ich ogólny rozwój poznawczy. 
Tiger & Friends Starter spełnia wymagania podstawy programowej 

dla przedszkoli oraz również nowe wymagania dla zerówek, czyli znajomość 
cyfr i liczenie do dziesięciu oraz przygotowanie do pisania.

Książka ucznia 
+ zestaw naklejek 
+ wypychanki

Książka nauczyciela + Audio CDs
Flashcards
Storycards
Pacynki

Nagrania do Książki ucznia dostępne są 
na www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Bezpłatne materiały cyfrowe dla nauczyciela dostępne są  
w serwisie Macmillan Online Staffroom.

Pacynki przedstawiające bohaterów serii do kupienia 
na www.sklep.macmillan.pl

Warto wiedzieć!

Dla ucznia: Dla nauczyciela:

NOWOŚĆ!



Czy wiesz już, których bohaterów zaprosisz na swoje zajęcia?
Skontaktuj się z reprezentantem i dowiedz się więcej!

Odwiedź nas na www.macmillan.pl
i na Facebook’u www.facebook.pl/MacmillanPolska




