
ROZDZIAŁ 8 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 opisywanie zwierząt oraz zadawanie pytań

•	 poćwiczy korzystanie z narzędzi TIK

•	 wdroży się do samodzielnej nauki języka angielskiego.

Poinformuj dziecko o celach językowych lekcji.

ZADANIE ROZGRZEWKOWE – ok. 10 minut

PRZYGOTUJCIE: 
 dostęp do podręcznika

 kartkę papieru o wymiarach mniej więcej 6 cm na 10 cm

NEW

1. Otwórz podręcznik na stronie nr 66 lub zaloguj się do eDesku. 

2. W zadaniu nr 14 zobaczycie obrazek.

3. Zadaniem dziecka jest nazwanie zwierząt znajdujących się na obrazku oraz policzenie ich.

It’s a pig. Four pigs/There are four pigs

4. Następnie przy pomocy kartki papieru zakryj ¼ zdjęcia.

5. Zadaniem dziecka jest powiedzenie, które zwierzęta zostały zakryte i podanie ich liczby.

PRZYKŁAD: 

Kreatywne wyzwania językowe autorstwa Anieli Tekieli



ZADANIE GŁÓWNE – ok. 10 minut

PRZYGOTUJCIE: 
 podręcznik New English Adventure 1 w formie papierowej lub cyfrowej na eDesku 

PRZYGOTUJCIE: 
 podręcznik New English Adventure 1 w formie papierowej lub cyfrowej na eDesku 

ZADANIE KOŃCOWE – ok. 10 minut

•	 Otwórz podręcznik na stronie nr 67 lub zaloguj się do eDesku.

•	 W zadaniu nr 16 zobaczycie obrazek.

•	 Poproś dziecko, aby przyjrzało się uważnie obrazkowi, wybrało 3 dowolne zwierzęta i opisało je 
ustnie, skupiając się na kolorach i rozmiarach (white, brown, big, small, itp.)

PRZYKŁAD: It’s white. It’s small. It’s a duck.

•	 Następnie zakryj wybrane zwierzątko. Zadaniem dziecka jest opisanie tego zwierzątka z pamięci, 
podając takie informacje jak kolory, wielkość oraz nazwę. 

•	 Odtwórz nagranie nr 3.30. 

•	 Zadaniem dziecka jest odsłuchanie opisów zwierząt przedstawionych na nagraniu. 

•	 Otwórz książkę na stronie nr 67 lub jego cyfrową wersję na eDesku.

•	 Wybierz 3 dowolne zwierzątka z obrazka z zadania nr 16, ale nie mów dziecku, co wybrałeś.

•	 Poproś dziecko, aby odgadło, które zwierzęta wybrałeś, zadając w tym celu pytania pomocnicze. 

Is it big? Is it white? Is it a dog?

•	 Odpowiadaj na pytania używając słów Yes lub No.

PRZYKŁAD: 

Kreatywne wyzwania językowe autorstwa Anieli Tekieli


