
ROZDZIAŁ 3 LEKCJA 6, 7 i 8

KREATYWNE WYZWANIA JĘZYKOWE  
W RAMACH NAUKI ZDALNEJ DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
w oparciu o zasoby analogowe i cyfrowe kursu New English Adventure 1

CZEGO TWOJE DZIECKO NAUCZY SIĘ DZIĘKI TYM ZADANIOM?
•	 utrwali nazwy zabawek; pozna i utrwali nazwy kształtów

•	 korzystania ze źródeł informacji w postaci podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz materiałów 
audio-wizualnych

•	 korzystania z narzędzi TIK

•	 wdroży się do samodzielnej nauki języka angielskiego.

ZADANIE ROZGRZEWKOWE – ok. 10 minut

PRZYGOTUJCIE: 
 podręcznik New English Adventure 1

 dostęp do zasobów kursu New English Adventure 1 na eDesku 
 nagranie nr CD 1.64
 białą kartkę papieru

 nożyczki
 kredki w kolorach: niebieskim, różowym, żółtym, fioletowym

NEW

Kreatywne wyzwania językowe autorstwa Anieli Tekieli

•	 Zachęć dziecko do wycięcia z białej kartki 4 figur: koła, trójkąta, prostokąta i kwadratu.

•	 Następnie odtwórz nagranie nr CD 1.64.

•	 Zadaniem dziecka w pierwszej części będzie ułożenie figur zgodnie z kolejnością podaną na 
nagraniu (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

•	 W trakcie układania poproś dziecko o powtarzanie nazw po lektorze.

•	 Następnie przygotujcie kredki. W drugiej części nagrania lektor będzie podawał kolory 
poszczególnych figur.

•	 Zadaniem dziecka będzie pokolorowanie określonego kształtu kolorem podawanym przez lektora.

•	 Zatrzymuj nagranie po tym, jak lektor opisze daną figurę, aby dziecko miało czas na 
pokolorowanie.



ZADANIE GŁÓWNE – ok. 10-15 minut

PRZYGOTUJCIE: 
 zeszyt ćwiczeń New English Adventure 1

 dostęp do zasobów kursu New English Adventure 1 na eDesku 
 figury z poprzedniego zadania

 kartkę papieru 

PRZYGOTUJCIE: 
 zeszyt ćwiczeń New English Adventure 1 

ZADANIE KOŃCOWE – ok. 10 minut

•	 Przygotujcie figury z poprzedniego zadania. Zachęć dziecko do dorobienia dwóch figur z każdego 
rodzaju. Figury mogą różnić się wielkością.

•	 Następnie otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie nr 114.

•	 Zadaniem dziecka będzie wybranie pięciu nazw zabawek ze strony 114 i ułożenie kształtów tych 
zabawek za pomocą wcześniej wyciętych figur.

•	 Zadaniem dziecka jest nazwanie każdej zabawki ułożonej z figur przy pomocy konstrukcji  
It’s a …, np.: It’s a train. It’s a boat. It’s a teddy bear.

•	 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie nr 90.

•	 Zachęć dziecko do wykonania zadania nr 1 i 2. Zanim dziecko przystąpi do rozwiązania zadania  
nr 2, wpisz ołówkiem dowolną liczbę od 1 do 10 w każdą kratkę znajdującą się obok nazw zabawek.

•	 Następnie poproś dziecko o napisanie nazw zabawek po śladzie, policzenie zabawek znajdujących 
się na obrazku oraz zweryfikowanie i skorygowanie liczb, które napisałeś w kratkach.

•	 W trakcie wykonywania zadania dziecko liczy zabawki na głos, a następnie czyta to, co pisze  
po śladzie oraz w kratkach.

•	 Dodatkowo zachęć dziecko do tego, aby wskazało, które zabawki widniejące na półkach  
na obrazku nie zostały umieszczone na liście.
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