
ROZDZIAŁ 6 LEKCJA 1, 2 i 3

KREATYWNE WYZWANIA JĘZYKOWE  
W RAMACH NAUKI ZDALNEJ DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH
w oparciu o zasoby analogowe i cyfrowe kursu New English Adventure 3

CZEGO TWOJE DZIECKO NAUCZY SIĘ DZIĘKI TYM ZADANIOM?
•	 pozna lub utrwali nazwy hobby oraz poćwiczy mówienie o różnych sposobach spędzania wolnego 

czasu

•	 wykorzysta w sposób kreatywny narzędzia TIK oraz źródła informacji w postaci podręcznika, zeszytu 
ćwiczeń i materiałów audio-wizualnych

•	 wdroży się do samodzielnej nauki języka angielskiego.

ZADANIE ROZGRZEWKOWE – ok. 10 minut

PRZYGOTUJCIE: 
 podręcznik New English Adventure 3

 dostęp do zasobów kursu New English Adventure 3 na eDesku
 nagranie nr CD 2.32

•	 Poproś dziecko o otwarcie podręcznika na stronie nr 44 i przeanalizowanie znajdującego się tam 
plakatu z postaciami.

•	 Dziecko ma za zadanie opisanie tego, co widzi na ilustracji, korzystając ze zdania:  
In the picture I can see … .

•	 Następnie zachęć dziecko do odgadnięcia, które z czynności z zadania nr 2 pojawią się za chwilę na 
nagraniu opowiadającym o postaciach z plakatu (będą to: go hiking i go camping).

•	 Kiedy dziecko poda dwie proponowane odpowiedzi, jego zadaniem będzie odsłuchanie nagrania 
nr CD 2.32 i zweryfikowanie swoich przypuszczeń.

•	 Po odsłuchaniu nagrania dziecko określa, jakie czynności zostały wymienione na nagraniu oraz czy 
udało mu się odgadnąć docelowe aktywności.

NEW
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ZADANIE GŁÓWNE – ok. 10-15 minut

PRZYGOTUJCIE: 
 podręcznik New English Adventure 3

 dostęp do zasobów kursu New English Adventure 3 na eDesku
 nagranie nr CD 2.35
 6 karteczek z notesika

 kolorowe przybory do pisania

•	 Odtwórz nagranie nr CD 2.35, na którym dzieci będą opowiadały o swoim hobby.
•	 Zadaniem dziecka będzie zapisanie wymienionych czynności na karteczkach z notesika w 

następujący sposób: po jednej stronie dziecko zapisuje pierwszą część zdania, np. I have …, I do … , 
itd. a po drugiej stronie dalszą część zdania, np. … music lessons, karate.

•	 Każde zdanie dziecko zapisuje innym kolorem.
•	 Zatrzymuj nagranie po każdym zdaniu, aby dziecko zdążyło zapisać je na karteczce.
•	 Kiedy wszystkie karteczki będą gotowe, poproś dziecko o otwarcie podręcznika na stronie nr 45  

na zadaniu nr 4 i samodzielne sprawdzenie pisowni zapisanych zdań poprzez porównanie ich  
ze zdaniami a-f znajdującymi się pod ilustracjami.

•	 Dziecko poprawia ewentualne błędy i przechodzi do kolejnego etapu zadania.
•	 Zadaniem dziecka będzie rozłożenie karteczek na stole dowolną stroną, a następnie ustne 

uzupełnianie brakujących części zdania z pamięci, np. patrząc na stronę z fragmentem I have …, 
dziecko uzupełnia zdanie odpowiednim słowem, np. music lessons, po czym sprawdza, czy miało 
rację poprzez odwrócenie karteczki.

ZADANIE KOŃCOWE – ok. 10 minut

PRZYGOTUJCIE:
 podręcznik New English Adventure 3

 dostęp do zasobów kursu New English Adventure 3 na eDesku
 nagranie nr CD 2.39
 7 paseczków papieru

•	 Poproś dziecko o napisanie wszystkich dni tygodnia na osobnych paseczkach papieru. Dziecko 
może wspomóc się słownictwem z podręcznika ze strony nr 46.

•	 Gotowe paseczki z dniami tygodnia dziecko rozkłada na stole napisem skierowanym do góry,  
w dowolnej kolejności i konfiguracji.

•	 Zachęć dziecko do przeczytania dni tygodnia zgodnie z kolejnością ich występowania.
•	 Następnie poproś dziecko o odsłuchanie nagrania nr CD 2.39, na którym znajduje się tygodniowy 

plan aktywności pewnej dziewczynki.
•	 Zadaniem dziecka będzie uważne odsłuchanie nagrania, podnoszenie karteczek z dniami tygodnia, 

o których aktualnie mowa na nagraniu oraz zapisywanie na odwrocie każdej karteczki aktywności, 
którą bohaterka nagrania wykonuje w danym dniu.

•	 Odtwarzaj nagranie dowolną liczbę razy i zatrzymuj je po tym, jak pojawi się na nim kolejna 
aktywność, aby dziecko miało czas na zapisanie czynności.

•	 Jeden dzień nie zostanie ujęty na nagraniu. Zadaniem dziecka jest określenie, jaki to dzień  
i odgadnięcie tego, co dziewczynka robi w ten dzień (będzie to sobota).

•	 W ramach sprawdzenia pisowni, dziecko może porównać swoją pracę z zasobami znajdującymi się 
w podręczniku na stronie nr 46.
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