My birthday

Z		 Hello! What’s your name? I’m Zak. It’s my birthday.
M		 Look at the flags. Orange, pink, black, white, purple, brown.
W		 Hello, I’m Waldo. I’m a dragon.

Lekcja
Cele lekcji: Nauka słownictwa.
Język czynny: Nazwy kolorów: black, brown, orange, pink, purple,
white. Słowo: dragon.
Powtórzenie: Nazwy kolorów: blue, green, red, yellow.
Język bierny: What’s your name? What colour is it? It’s my birthday.
Materiały: CD 1; karty obrazkowe (kolory); karty wyrazowe (kolory);
mały kartonik dla każdego ucznia; kolorowe karteczki.

• Zapytaj uczniów po polsku, kto obchodzi urodziny (Zak). Wskaż na
smoka. Poproś dzieci, by przypomniały, jak mówimy po angielsku
„smok” (dragon) i powiedziały, jakiego koloru jest Waldo (green).

Zabawa ruchowa

• Jeśli to możliwe, zaproś dzieci do części klasy z dywanem. Rozdaj

im małe karteczki w kolorach, których nazwy znają po angielsku.
Upewnij się, że rozdasz przynajmniej dwie karteczki każdego koloru.
Zachęć dzieci, by dobrały się pary lub grupy kolorystyczne. Uczniowie
chodzą po klasie i mówią kolegom i koleżankom, jaki mają kolor,
np. Red. Aby sprawdzić, czy dzieci dobrze dobrały się w pary lub
grupy, poproś je, by pokazały pokolorowane karteczki.

Rozgrzewka

• Włącz piosenkę, której dzieci nauczyły się w rozdziale Welcome

(CD1:02). Podziel klasę na cztery grupy i każdej przydziel imię jednego
z bohaterów (Rita, Zak, Oscar, Millie). Włącz nagranie i poproś dzieci,
by śpiewały piosenkę razem ze swoją postacią.
Powtórz nazwy kolorów: red, green, yellow i blue. Wskazuj różne
przedmioty w klasie i pytaj: What colour is it?
Zapytaj uczniów po polsku, czy pamiętają imiona postaci z Family
Island oraz czy pamiętają, co te postaci znalazły w poprzedniej lekcji
(an egg). Wskaż na smoka na obrazku w podręczniku i powiedz: It's
a dragon. Wyjaśnij, że wykluł się z jajka i nazywa się Waldo.

•
•

Ksiażka
˛
ucznia, strony 4–5

• Zwróć uwagę dzieci na tytuł rozdziału (My birthday). Wyjaśnij po

polsku jego znaczenie. Poproś dzieci, by zgadły, o czyje urodziny
chodzi.
Używając kart obrazkowych, wprowadź nowe nazwy kolorów (black,
brown, orange, pink, purple i white). Podnoś kolejne karty i mów:
It’s (pink). Powtarzaj nazwy kolorów kilka razy. Zachęcaj dzieci,
by powtarzały razem z Tobą.

•

1:08

Z = ZAK M = MILLIE W = WALDO

Zeszyt ćwiczeń, strona 4
Colour. Then say.

• Uczniowie kolorują flagi tak, by użyć sześciu kolorów, których nazwy
poznali. Chodząc po klasie, wskazuj poszczególne flagi w zeszytach
ćwiczeń uczniów i pytaj: What colour is it? Uczniowie odpowiadają.

Zakończenie

• Poproś uczniów, by przygotowali kredki. Podawaj kolejno nazwy
kolorów. Uczniowie podnoszą kredki w odpowiednim kolorze.

Ćwiczenia dodatkowe

• Pobaw się z uczniami w gry Jaka kolejność? (patrz strona 17) oraz
Echo (patrz strona 17).

Listen and say.

•

Zwróć uwagę dzieci na kolorowe flagi na dole strony i poproś,
by podały nazwy kolejnych kolorów.
Włącz pierwszą część nagrania i poproś uczniów, by powtarzali
nazwy kolorów. Wyjaśnij dzieciom, że w drugiej części nagrania
będą musiały podawać nazwy kolorów w tej samej kolejności co
na obrazku w podręczniku, ale za każdym razem z nagrania zniknie
jedno słowo. Pod koniec ćwiczenia uczniowie powinni samodzielnie
podać nazwy wszystkich kolorów.

•

pink ★ purple ★ orange ★ black ★ brown ★ white ★
pink, purple, orange, black, brown, white

1 My birthday

1:07

Listen and say the missing words.
pink, purple, orange, black, brown ★
pink, purple, orange, black, ★ ★
pink, purple, orange, ★ ★ ★
pink, purple, ★ ★ ★ ★
pink, ★ ★ ★ ★ ★
★★★★★★

• Uczniowie bawią się w parach. Uczeń A zamyka oczy, a w tym

czasie uczeń B zakrywa małym kartonikiem jedną z kolorowych flag
w podręczniku. Uczeń A otwiera oczy i mówi, jaki kolor zasłonięto.
Następnie uczniowie zamieniają się rolami. Po pewnym czasie
uczniowie mogą zakrywać jednocześnie dwie flagi.

2

Listen and point.

• Poproś uczniów, by popatrzyli na duży obrazek w podręczniku. Włącz

1

całe nagranie (CD1:08) i zachęć uczniów, by poszukali flag w kolorach
wymienionych w dialogu. Ponownie włącz nagranie, ale zatrzymuj je
po każdej nazwie koloru. Dzieci wskazują palcem odpowiednie flagi
w podręczniku. Następnie wskazuj kolejne flagi na dużym obrazku
i pytaj: What colour is it? Is it (pink)? Zachęć dzieci, by podawały
nazwy kolorów lub odpowiadały: Yes lub No.
4

1:07

Lesson 1
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Listen and say.

2

1:08

Listen and point.

black, brown, dragon, orange, pink, purple, white
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Lekcja 2

How many flowers?
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
Now count again.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

Cele lekcji: Utrwalenie słownictwa z lekcji 1. Nauka rymowanki.
Wyrażenia typu: liczebnik + kolor + przedmiot.
Język czynny: Liczby od 6 do 10. Słowo: blanket. Wyrażenia typu:
(five) (pink) flowers.
Powtórzenie: Liczby od 1 do 5.
Język bierny: How many? What colour is it? What colour is the
(blanket)?
Materiały: CD 1; karty obrazkowe (kolory); kredki lub ołówki;
wykonane przez nauczyciela karty z liczbami 1–10; plakat 2.

• Poproś uczniów, by policzyli kwiatki na obrazku w podręczniku.

• Poproś dzieci, by popatrzyły na pierwszy obrazek. Zapytaj: How many
flowers? (Five.)

• Włącz pierwszą część nagrania. Poproś dzieci, by powtórzyły liczbę.

Włącz pozostałą część nagrania. Uczniowie słuchają i liczą kwiatki
razem z nagraniem. Sprawdź ćwiczenie z całą klasą. Wskazuj na
kolejne bukiety i pytaj: How many flowers? Uczniowie odpowiadają.

Red. Zapytaj: Yes or no? Dzieci odpowiadają. Następnie pokaż kartę
obrazkową z kolorem niebieskim i powiedz: Green. Uczniowie
odpowiadają: No. Kontynuuj z pozostałymi kolorami.
Powtórz z dziećmi liczby od 1 do 5. Użyj przyborów szkolnych, np.
ołówków. Podnoś kilka przedmiotów i pytaj: How many? Uczniowie
odpowiadają.

1 One, two, three, four, five. Five pink flowers.
1:10
2 One, two, three, four, five, six, seven. Seven orange flowers.
3	
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine white
flowers.

Ksiażka
˛
ucznia, strony 4–5

• Użyj przygotowanych kart z liczbami, by nauczyć dzieci liczb od 6 do

10. Przyczep karty na tablicy w poprawnej kolejności. Wskazuj kolejne
karty i wyraźnie wymawiaj słowa. Uczniowie je powtarzają i klaszczą
w dłonie odpowiednią liczbę razy. Możesz również przy każdej liczbie
pokazywać odpowiednią liczbę palców.

Listen and chant. Then find.

• Narysuj na tablicy kwiatek i powiedz: It’s a flower. Narysuj jeszcze pięć
•

kwiatków i zapytaj: How many flowers? Rysuj po jednym kwiatku, aż
na tablicy będzie dziesięć kwiatków. Za każdym razem pytaj uczniów:
How many flowers?
Włącz nagranie. Uczniowie słuchają i powtarzają.

3

1:09

Count. Then listen and say.

4

• Pokaż dzieciom kartę obrazkową z kolorem czerwonym i powiedz:

3

Zapytaj, ile kwiatków znaleźli (ten). Wskazuj kolejne kwiatki i pytaj:
What colour is it? Uczniowie odpowiadają: (Purple). Powiedz:
A (purple) flower. Zachęć uczniów, by powtórzyli.
Ponownie włącz rymowankę. Zachęć dzieci, by powtarzały.

•

Rozgrzewka

•

1:09

• Poproś uczniów, by wzięli do ręki ołówek lub kredkę. Podawaj dzieciom
liczby od 1 do 10, np. Three. i proś by uderzały ołówkiem o książkę
odpowiednią liczbę razy. Uczniowie kontynuują zabawę w parach.

Pomóż Waldo!

•

Zachęć dzieci, by odgadły, którego przedmiotu na obrazku szukają
bohaterowie podręcznika w tym rozdziale. Wyjaśnij, że jest to kocyk
Waldo. Wskaż na koc na obrazku i powiedz: It's a blanket.
Włącz nagranie. Uczniowie wskazują na rysunek koca widoczny
na stronie 5. Zapytaj: What colour is the blanket? Uczniowie
odpowiadają: Yellow.

•

Come with us, come on a quest.
Come on a quest today.
Come with us, come on a quest.
Look for a blanket today.
An egg and ★ a blanket!
Look for a blanket today.

Listen and chant. Then find.

1:11

Zeszyt ćwiczeń, strona 5
2

Count and match. Then say.

• Uczniowie łączą cyfry z odpowiednimi obrazkami. Potem opisują
rysunki, mówiąc: (One egg).

2

Colour and count. Then say.

• Uczniowie kolorują i liczą obrazki. Potem opisują je, mówiąc: (Six
dragons).

3

3

Join the dots. Then say.

• Uczniowie łączą kropki, by dokończyć rysunek smoka. Zachęć ich, by
głośno nazywali liczby, które ze sobą łączą, a potem opisali obrazek,
mówiąc: I'm a dragon. Uczniowie mogą również pokolorować rysunek.

1:11

Zakończenie

• Rozdaj uczniom przygotowane wcześniej karty z liczbami 1–10.
4

1:10

1

Poproś tych uczniów, którzy mają karty, by podeszli do tablicy
i ustawili się w prawidłowej kolejności od 1 do 10. Powtórz czynność
z innymi uczniami.

Count. Then listen and say.
2

Ćwiczenia dodatkowe

3

• Pobaw się z uczniami w grę Rysowanie – zgadywanie (patrz strona
18).

• Możesz teraz użyć plakatu 2 (patrz strona 15).
Lesson 2
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Lekcja 3

Zabawa ruchowa

Cele lekcji: Nauka i utrwalenie słownictwa. Nauka piosenki.
Język czynny: Nazwy czynności: clap, jump, stam. Happy Birthday!
I’m (six). Hip, hip, hurray.
Powtórzenie: Liczby od 1 do 10.
Język bierny: How many (balloons)? How old are you?
Materiały: CD 1; wykonane przez nauczyciela karty z liczbami 1–10.
Opcjonalnie: karta pracy 1.

• Jeśli to możliwe, zaproś dzieci do części klasy z dywanem. Pobaw się
w uczniami w grę Ilu nas jest? (patrz strona 18).

Zeszyt ćwiczeń, strona 6

• Włącz nagranie. Uczniowie łączą obrazki dzieci z balonami, na których
zapisano ich wiek. Następnie kończą obrazki, rysując po śladzie.

1
2
3
4

Rozgrzewka

• Napisz na tablicy liczby od 1 do 10, wskazuj je w dowolnej kolejności

i proś uczniów, by podawali ich nazwy. Następnie poproś uczniów, by
zamknęli oczy i zetrzyj dwie liczby. Uczniowie otwierają oczy i mówią,
których liczb brakuje. Powtórz z kolejnymi liczbami.
Na tablicy narysuj prosty tort urodzinowy z pięcioma świeczkami.
Obok niego narysuj dziecko i pusty dymek. Zapytaj uczniów po
polsku, co może mówić dziecko na obrazku. Wyjaśnij, że mówi: It’s
my birthday. Policz głośno świeczki na torcie i powiedz: I'm five. Pytaj
uczniów: How old are you? Zachęcaj ich, by odpowiadali: I'm (six).

•

Ksiażka
˛
ucznia, strona 6

• Używając gestów, wprowadź nowe czasowniki: clap, jump i stamp.
Zachęć dzieci, by powtarzały czynności razem z Tobą. Wprowadź
wyrażenie: Hip, hip, hurray. Wyjaśnij, kiedy go używamy.

• Poproś uczniów, by bawili się w parach. Uczeń A wybiera jedną

z czynności (clap, jump, stamp) oraz podaje liczbę od 1 do 10. Uczeń
B wykonuje daną czynność odpowiednią liczbę razy, np. podskakuje
sześć razy. Następnie uczniowie zamieniają się rolami.

5

•
•

5

•
5

•
•

It’s my birthday. 
Hip, hip, hurrray! Happy Birthday!
Clap, clap, clap.
I’m six today!

1:13

How old are you? I’m two.
How old are you? I’m four.
How old are you? I’m ten.
How old are you? I’m seven.

Look and circle. Then say.
Wśród liczb na dole strony uczniowie zakreślają tę, która podaje wiek
dzieci na obrazkach. Wskazuj dzieci na obrazkach i pytaj: How old are
you? Uczniowie odpowiadają.

Find and count. Then say.
Dzieci śledzą palcem linie i liczą świeczki na tortach, by dowiedzieć
się, ile lat mają dzieci na dole strony. Wskazuj dzieci na obrazkach
i pytaj: How old are you? Uczniowie odpowiadają.
Odpowiedzi: 1 – I'm five. 2 – I'm eight. 3 – I'm four.

Zakończenie

• Podziel klasę na cztery grupy. Daj każdej grupie kartkę papieru z jedną
liczbą: 2, 4, 10 lub 7. Ponownie włącz nagranie z zeszytu ćwiczeń
(CD1:13). Uczniowie słuchają i podnoszą kartkę z liczbą, gdy słyszą tę
liczbę w nagraniu.

Listen and find. Then sing.
Wyjaśnij uczniom po polsku, że posłuchają piosenki o urodzinach.
Poproś, by popatrzyli na obrazek w podręczniku. Wyjaśnij, że dzieci
na obrazku są na przyjęciu urodzinowym. Wskaż na świeczki na torcie
i zapytaj: How many? (Seven.)
Powiedz: I’m (eight). Poproś uczniów, by wskazali na obrazku dziecko,
które ma (osiem) lat. Włącz piosenkę. Uczniowie słuchają i wskazują
na obrazku dzieci, które śpiewają.

Listen and match. Then trace.

4

4

Ćwiczenie dodatkowe

• Pobaw się z uczniami w grę Co to za karta? (patrz strona 17).

1:12

5

Listen and find. Then sing.

1:12

It’s my birthday.
Hip, hip, hurrray! Happy Birthday!
Stamp, stamp, stamp.
I’m seven today!
It’s my birthday.
Hip, hip, hurrray! Happy Birthday!
Jump, jump, jump.
I’m eight today!
Happy Birthday! Happy Birthday!

• Włącz ponownie nagranie i zachęć uczniów, by śpiewali razem z nim.
• Włącz wersję karaoke piosenki (CD 3:41). Przed każdą zwrotką
podawaj liczbę i czynność, np.: Ten – clap, Eight – stamp lub Six –
jump! Dzieci śpiewają piosenkę, odpowiednio zmieniając jej tekst.

6

Look at activity 5. Find and say.

• Wyjaśnij uczniom, że ich zadaniem jest wybrać odpowiednie cyfry

Look at activity 5. Find and say.

6

i powiedzieć, ile lat mają dzieci na obrazkach. Uczniowie mogą sprawdzić
wiek dzieci na obrazku w poprzednim ćwiczeniu. Wskazuj kolejne
obrazki i pytaj: How old are you? Dzieci odpowiadają: I’m (seven).

6

Karta pracy (alternatywna realizacja ćw. 6)

I'm eight.
2

I'm seven.
3

7

• Karta pracy (strona 119).
• Wskazówki do wykorzystania karty pracy (patrz strona 103).

8
6

Lesson 3
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I'm six.
1

clap, jump, stamp. Happy Birthday! I’m (six). Numbers. (How many…?) (How old are you?)
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Lekcja 4

Zabawa ruchowa

• Podziel klasę na sześć grup. Przydziel każdej grupie jedną kartę

Cele lekcji: Rozwijanie umiejętności pisania. Ćwiczenie wymowy.
Język czynny: Głoski: /b/, /p/. Słowa: balloon, bee, panda. It’s (blue).
Powtórzenie: Nazwy kolorów. Liczby 1–10. I’m (six).
Materiały: CD 1; karty obrazkowe (kolory); wykonane przez
nauczyciela karty z liczbami 1–10. Opcjonalnie: karta pracy 2.

obrazkową (kolory). Mów kolejno nazwy kolorów. Uczniowie
w poszczególnych grupach wstają i klaszczą, gdy usłyszą nazwę
koloru przedstawionego na przydzielonej im karcie obrazkowej.

•

Przypomnij uczniom słowa purple i pink. Zapytaj ich, jaką głoskę
słyszą w tych słowach. Wymów głoskę /p/ i zachęć uczniów,
by powtarzali z Tobą. W ten sam sposób powtórz słowa blue i black,
aby przećwiczyć głoskę /b/.
Włącz nagranie. Zatrzymaj je po pierwszych dwóch linijkach. Poproś
uczniów, by powtórzyli głoski, które usłyszeli.
Poproś dzieci, by popatrzyły na obrazki w podręczniku, i przedstaw im
postaci: This is Buzzy Bee. This is Polly Panda. Zapytaj uczniów, jakie
kolory zaczynają się od głoski /p/ (purple i pink), a jakie od głoski /b/
(black, blue i brown). Zwróć uwagę dzieci na litery przy obrazkach.
Włącz całe nagranie. Poproś uczniów, by słuchali i wskazywali
odpowiednie obrazki. Włącz nagranie ponownie. Uczniowie słuchają
i powtarzają za nim.

Rozgrzewka

• Włącz piosenkę z poprzedniej lekcji (CD1:12). Zachęć uczniów,

•

by wykonywali czynności (clap, stamp, jump) podczas śpiewania.

• Powtórz z dziećmi nazwy kolorów oraz liczby 1–10. Powieś karty

obrazkowe z kolorami oraz karty z liczbami w różnych miejscach
w klasie. Podziel klasę na dwie grupy i wybierz po jednym
przedstawicielu z obu grup. Podaj nazwę koloru lub liczbę. Uczeń,
który szybciej podbiegnie do odpowiedniej karty, zdobywa punkt dla
swojej grupy. Kontynuuj z innymi uczniami i słowami.

•
•

Ksiażka
˛
ucznia, strona 7
Point and say. Then play.

7

•
•

Listen and say.

8

b ★ b ★ p ★ p ★ b ★ b ★ p ★ p ★
b, b, b, ★ p, p, p, ★
b, p, b, p, b, p, ★
Buzzy Bee, Buzzy Bee, black, blue, brown, Buzzy Bee! ★
Polly Panda, Polly Panda, purple, pink, Polly Panda! ★

Poproś uczniów, by popatrzyli na obrazek. Zapytaj: How many
balloons? (Six.)
Zachęć uczniów, by pracowali w parach. Uczniowie wskazują kolejne
balony w swoim podręczniku i opisują ich kolory oraz mówią, ile lat
ma dziewczynka, np. It’s (yellow). I’m (six).

• Zapytaj uczniów, czy znają jakieś inne słowa, które zaczynają się od

Karta pracy 2 (alternatywna realizacja ćw. 7)

głoski /b/ lub /p/. Przypomnij im słowa birthday i blanket.

• Karta pracy (strona 119).
• Wskazówki do wykorzystania karty pracy (patrz strona 103).

Zeszyt ćwiczeń, strona 7
Trace. Then listen and colour.

6

•
•

Uczniowie piszą po śladzie litery „b” i „p”.
Włącz nagranie. Uczniowie słuchają nagrania i kolorują paletę na
odpowiednie kolory.

Trace. Then listen and colour.

6

1

• Uczniowie rysują po śladzie, by dokończyć obrazek.
• Włącz nagranie. Uczniowie słuchają nagrania i kolorują paletę na
odpowiednie kolory.

Point and say. Then play.

7

5

4

1

1:14

Buzzy Bee. Blue. 
Polly Panda. Pink.
Buzzy Bee. Black.
Polly Panda. Purple.
Buzzy Bee. Brown.

2

6

7

3

•

6

7

1:15

Colour. Then play Bingo.

Poproś uczniów, by pokolorowali kółka na sześć dowolnych kolorów,
których nazwy znają po angielsku. Gdy uczniowie skończą kolorować,
wyjaśnij im, że teraz zagracie w grę Bingo. Jeśli to konieczne, wyjaśnij
jej zasady. Podawaj kolejne nazwy kolorów. Po każdym wyrazie daj
uczniom trochę czasu, by sprawdzili, czy użyli tego koloru. Uczeń,
który pierwszy wykreśli wszystkie kolory, woła: Bingo! i wygrywa.

Zakończenie
8

1:14

b
Lesson 4
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• Narysuj na tablicy dwa duże koła. Napisz przy nich litery „b” i „p”

Listen and say.

oraz narysuj pszczołę i pandę w odpowiednich miejscach. Kolejno
zaproś kilku ochotników, by podeszli do tablicy i narysowali słowa,
które zaczynają się od tych głosek.

p
balloon, bee, panda. It’s (blue). Colours, Numbers. I’m (six). Sounds: /b/ /p/

7
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Lekcja 5

Zeszyt ćwiczeń, strona 8

Cele lekcji: Słuchanie historyjki. Utrwalenie słownictwa i struktur.
Język czynny: Słowo: cakes. Thank you. Two green cakes for (Oscar).
Powtórzenie: Nazwy kolorów. Liczby 1–10.
Materiały: CD 1; karty obrazkowe z historyjką; przygotowane przez
nauczyciela obrazki 2 zielonych oraz 3 fioletowych ciastek (babeczek).
Opcjonalnie: zdjęcie lub obrazek ciastka (babeczki); przebrania i rekwizyty
do odegrania historyjki.

8

• Włącz nagranie. Uczniowie słuchają i kolorują ciastka na odpowiednie
kolory. Aby sprawdzić odpowiedzi, pytaj uczniów: What colour for
Rita?

1
2
3
4

Rozgrzewka

• Włącz piosenkę z rozdziału Welcome (CD1:02). Poproś uczniów, by
•

popatrzyli na strony 2 i 3 podręcznika oraz by przypomnieli Ci imiona
postaci.
Narysuj na tablicy różowy kwiatek. Zapytaj: What’s this? What
colour is it? Uczniowie odpowiadają: It’s a flower. It's pink. Zachęć
uczniów, by powtórzyli za Tobą: It's a pink flower. Powtórz ćwiczenie
z kwiatkami w innych kolorach.

• Wprowadź słowo: cake. Narysuj na tablicy ciastko lub pokaż dzieciom
zdjęcie, które przyniosłeś/przyniosłaś. Daj rysunki z zielonymi
i fioletowym ciastkami dwojgu uczniom. Powiedz: Two green cakes
for (Maciek). Three purple cakes for (Basia). Poproś tych uczniów,
by przekazali rysunki kolejnym dzieciom i powtórzyli te wyrażenia,
używając odpowiedniego imienia.

Mmm, two pink cakes for me.
Mmm, two green cakes for me.
Mmm, two orange cakes for me.
Mmm, two purple cakes for me.

1:17

Draw and say.

• Przy każdej cyfrze uczniowie rysują odpowiednią liczbę ciastek.
Wskazuj kolejne obrazki i pytaj: How many cakes?

Colour and count. Then say.

• Uczniowie kolorują ciastka i liczą je. Potem opisują obrazki, mówiąc:
Zakończenie

• Poproś uczniów, by na następną lekcję przynieśli wycięte z czasopism
•

Listen and look. Then act.

• Jeśli to możliwe, zaproś dzieci do części klasy z dywanem. Pokaż im

karty z historyjką lub odpowiednią stronę z książki ucznia. Zapytaj
uczniów, co ich zdaniem zdarzy się w historyjce. Jeśli masz karty
z historyjką, zadaj pytania z sekcji Before listening to the story, które
znajdziesz na odwrocie każdej karty. Włącz nagranie. Podczas gdy
dzieci słuchają nagrania, wskazuj na odpowiednie obrazki.

1 R
2 R
O
W
3 R
4 R
W
5 R
Z
6 R
W

RITA
OSCAR
ZAK
MILLE

(Eight) cakes.

Ksiażka
˛
ucznia, strona 8

R = RITA O = OSCAR W = WALDO
Z = ZAK

Listen and colour.

8

zdjęcia lub obrazki przedstawiające ptaki, motyle, liście, żaby, kwiaty
i ryby w różnych kolorach.
Przyczep na tablicy karty obrazkowe z historyjką w dowolnej
kolejności. Proś jednego ucznia, by podszedł do tablicy i wskazał
kartę, która rozpoczyna historyjkę. Poproś kolejnych uczniów,
by podchodzili do tablicy i wybierali karty, tak by ułożyć je
w odpowiedniej kolejności.

Ćwiczenie dodatkowe

• Zachęć uczniów, by narysowali tego bohatera historyjki obrazkowej,
którego najbardziej lubią.

1:16

Look! One, two, three, four, five, six, seven, eight cakes!
Two green cakes for Oscar.
Hurray!
Mmm…
Two purple cakes for Millie…
Two orange cakes for Zak. And two pink cakes for me!
Mmm…
What?
Oh!
The cakes! Waldo!
Mmm… Nice cakes! Thank you!

9

1:16

Listen and look. Then act.
2

1

• Ponownie włącz nagranie i zatrzymuje je po każdej wypowiedzi.
Dzieci słuchają i wspólnie powtarzają zdania.

• Sprawdź, czy dzieci rozumieją historyjkę. Jeśli masz karty z historyjką,
•
•

3

zadaj dzieciom pytania z sekcji After listening to the story, które
znajdziesz na odwrocie każdej karty.
Wybierz czworo dzieci, by odegrały role postaci z historyjki (Rita,
Oscar, Waldo i Zak). Zaproś je na środek klasy. Włącz nagranie
i zachęć uczniów, by odgrywali historyjkę razem z nagraniem. Jeśli to
możliwe, rozdaj im przebrania i rekwizyty do odegrania scenki.
Porozmawiaj z dziećmi po polsku o konieczności dzielenia się z innymi
ludźmi. Poproś dzieci, by wyjaśniły, czym dzielą się bohaterowie
historyjki. Zachęć uczniów, by opowiedzieli Ci o innych sytuacjach,
w których można się czymś podzielić.

5

8

Lesson 5
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cakes. Thank you. Two green cakes for… Colours, Numbers
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Lekcja 6

• Poproś dzieci, by popatrzyły na zdjęcia w podręczniku i nazwały

Cele lekcji: Edukacja przyrodnicza: kolory w naturze. Wykonanie
miniprojektu.
Język czynny: Słowa: bird, butterfly, fish, leaf. A (blue and red)
butterfly. It’s a (butterfly).
Powtórzenie: Słowo: flower. It’s (orange). Nazwy kolorów. Liczby
1–10.
Język bierny: Is it a (bird)?
Materiały: CD 1; karty obrazkowe z historyjką; karty obrazkowe
(kolory). Opcjonalnie: przyniesione przez uczniów zdjęcia lub obrazki;
różnych krajobrazów (np. pustynia, rafa koralowa, ogród, las);
wykonane przez nauczyciela karty obrazkowe (ptak, motyl, ryba, liść).

•

It’s a fish. It’s orange. An orange fish.
It’s a butterfly. It’s blue. A blue butterfly.
It’s a flower. It’s pink. A pink flower.
It’s a leaf. It’s green. A green leaf.
It’s a bird. It’s brown. A brown bird.

1:18

• Uczniowie pracują w parach. Uczeń A mówi: It’s (blue). Uczeń B
wskazuje odpowiednie zdjęcie i mówi: It's (a butterfly).

• Do tablicy przyczep w rzędzie karty obrazkowe z dziesięcioma

kolorami. Pod każdą kartą napisz jedną liczbę od 1 do 10. Podawaj
nazwę koloru, a uczniowie podają odpowiadającą mu liczbę.
Następnie podawaj liczby, a uczniowie podają nazwy kolorów.
Wyjaśnij uczniom po polsku, że w trakcie tej lekcji będą uczyli się
o kolorach w świecie natury. Poproś ich, by zamknęli oczy i wyobrazili
sobie, że są w różnych miejscach, np. na pustyni, w pięknym
ogrodzie, w lesie. Jeśli to możliwe, pokaż im zdjęcia tych miejsc
i poproś, by nazwali kolory.

Zabawa ruchowa

• Poproś dzieci, by popatrzyły na balony w ćwiczeniu 7. Podawaj kolejne
nazwy kolorów. Zadaniem dzieci jest sprawdzenie, czy kolory te
zostały użyte w ćwiczeniu 7. Dzieci klaszczą w dłonie gdy widzą dany
kolor na obrazku. Po pewnym czasie możesz podawać po dwa kolory.
Jeśli oba kolory zostały użyte, dzieci klaszczą w dłonie dwukrotnie.

• Wprowadź nowe słowa: bird, butterfly, fish i leaf. Użyj

przygotowanych wcześniej kart obrazkowych lub narysuj te
przedmioty na tablicy. Poproś uczniów, by powtórzyli z Tobą nowe
słowa. Pobaw się z dziećmi w zabawę Echo (patrz strona 17).
Zapytaj uczniów, które słowa zaczynają się od tego samego dźwięku
jak słowo blue (bird, butterfly). Zapytaj: What colour is a leaf? (Green.)
Porozmawiaj z dziećmi po polsku o zmieniających się kolorach
jesiennych liści.

Look and say the number.

1

•

Ksiażka
˛
ucznia, strona

•

widoczne na nich zwierzęta i rośliny. Wskazuj kolejne zdjęcia i pytaj:
What is it? What colour is it? Uczniowie odpowiadają:
It’s a (fish). It’s (orange).
Włącz nagranie. Uczniowie słuchają i wskazują palcem na zdjęcia,
których dotyczą poszczególne opisy.

1
2
3
4
5

Rozgrzewka

•

Listen and point.

10

•

Zapytaj dzieci, co widzą na pierwszym zdjęciu i jakiego to jest koloru.
Zachęć je, by powiedziały razem z Tobą: It's a (flower). It's (yellow).
W podobny sposób opiszcie zwierzęta i rośliny na pozostałych
zdjęciach.
Poproś dzieci, by wskazały na kształty 1–5 i zdecydowały, do którego
zdjęcia z górnego rzędu te kształty pasują. Poproś uczniów o podanie
odpowiedzi. N: Number One? U: It’s a (butterfly).

Projekt

• Rozdaj uczniom papier do rysowania, kredki i klej. Dzieci używają

przyniesionych przez siebie zdjęć, by wykonać kolorowy kolaż. Gdy
uczniowie skończą, proś by pokazywali swoje prace całej klasie,
a następnie je opisywali, np. It’s a butterfly. It’s purple.

EDUK ACJA PRZYRODNICZA

10

1:18

1

Listen and point.

Zeszyt ćwiczeń, strona
10

10

Match. Then say.

• Uczniowie łączą ze sobą połówki obrazków z obu kolumn. Następnie
podają nazwy przedmiotów.

1

•

Zachęć uczniów, by odwiedzili stronę internetową
www.ourdiscoveryisland.com i zalogowali się do gry na
Family Island. Poproś uczniów, by odnaleźli obrazek motyla, który
Waldo trzyma w ćwiczeniu 10. Znajdą go na festynie, w pobliżu
miejskiego zegara. Po kliknięciu na obrazek, uczniowie uzyskają
dostęp do dodatkowych ćwiczeń leksykalnych.

Look and say the number.

11

3

4

5

1

Colour. Then say.
Uczniowie kolorują oznaczone pola, by dowiedzieć się, jakie zwierzęta
ukryły się na obrazku. Następnie podają ich nazwy.

2

Zakończenie

• Poproś ochotnika, by wyszedł na środek klasy i przy użyciu gestów
1
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2

3

4

i mimiki pokazał, że jest zwierzęciem lub rośliną z tej lekcji. Pozostali
uczniowie zgadują. Powtórz ćwiczenie z innymi uczniami.

5

bird, butterfly, fish, flower, leaf. A yellow flower. It’s a… It’s (orange). (Is it a…?)

9
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