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1 My toys

Lesson 1 ball, bike, boat, car, doll, toy, train. (What’s this?) (It’s a car.)

doll

ball

boatcar

1 1:07 Listen and say. 2 1:08 Listen and point. 
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My toys
Lekcja 

Cele lekcji: Nauka i ćwiczenie nowego słownictwa.
Język czynny: Nazwy zabawek: ball, bike, boat, car, doll, toy, train.
Język bierny: What’s this? It’s a car.
Materiały: CD 1; karty obrazkowe i wyrazowe (zabawki); trzy 
karteczki dla każdego ucznia; kredki. Opcjonalnie: małe pudełko  
lub torba. 

Rozgrzewka

•	Powitaj dzieci, mówiąc: Hello, I’m (name). What’s your name? 

•	Zaśpiewaj z dziećmi piosenkę z rozdziału Welcome (CD 1:02).

Książka ucznia, strony 4–5

• Zapytaj dzieci po polsku, czy pamiętają, co działo się w historyjce  
w rozdziale Welcome. Powiedz imiona postaci (Pippin, Lindy i Joe), 
dzieci pokazują bohaterów na stronie w książce ucznia.

•	Uczniowie opisują po polsku, co według nich dzieje się na obrazku na 
stronach 4 i 5. (Lindy i Joe bawią się zabawkami. Pippin widzi prezent 
i przylatuje, aby mu się przyjrzeć). Zapytaj dzieci, co ich zdaniem jest 
prezentem.

•	Zapytaj uczniów po polsku, jakich nazw, ich zdaniem, będą się uczyć 
w tym rozdziale (toys). Krótko porozmawiajcie po polsku na temat 
zabawek, którymi dzieci bawią się w domu. Naucz uczniów nazw 
zabawek, pokazując po kolei karty obrazkowe. Mów słowa, dzieci je 
powtarzają. Po powiedzeniu każdego wyrazu powieś odpowiednią 
kartę obrazkową na tablicy. Wskaż karty na tablicy i powiedz: My 
toys.

 
Listen and say.

•	Pokazuj zabawki w książce i za każdym razem zadawaj pytanie: 
What’s this? (A bike).

•	Włącz nagranie. Uczniowie patrzą na obrazki na dole strony 4, 
najpierw powtarzają słowa, a potem wypowiadają je, kiedy słyszą 
odpowiednie dźwięki. 

bike, car, doll, train, boat, ball,  ★ 1:07
bike, car, doll, train, boat ★
bike, car, doll, train ★ ★

bike, car, doll ★ ★ ★

bike, car ★ ★ ★ ★

bike ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

•	Przy pomocy karteczek uczniowie zakrywają trzy obrazki 
przedstawiające zabawki w ćwiczeniu 1. Mów po kolei wyrazy. Kiedy 
powiesz słowo odnoszące się do obrazka, który dziecko zakryło, 
stawia ono kredką znak ✗ na tej karteczce. Uczeń, który pierwszy 
postawi znak na wszystkich karteczkach, wygrywa. Jeżeli chcecie 
powtórzyć grę, dzieci zakreślają pętlą poprzednie znaki ✗ i wybierają 
inny kolor kredki do następnej rundy.

Zabawa ruchowa

•	Podziel uczniów na 7 grup i przydziel grupom po jednej nazwie 
zabawki. Mów nazwy w różnym tempie. Dzieci wstają, gdy usłyszą 
odpowiednie słowo. 

2
 
Listen and point.

•	Pokaż rower na głównym obrazku w książce i zapytaj: What’s this? 
(It’s a bike). Kontynuuj ćwiczenie, pytając o pozostałe zabawki. Włącz 
nagranie. Uczniowie wskazują palcem w podręczniku odpowiednie 
przedmioty, których nazwy słyszą.

L = LINDY   J = JOE 1:08
L  Look! A train. Choo! Choo!
J  Oh. And a boat.
  A ball!
  Lindy! Look! It’s a bike.
L  What’s this, Joe?
J  It’s a car. Vrmmmmm …
L  Look, Joe! A doll.
J  I love toys!
L  Me, too!

•	Zwróć uwagę uczniów na podpisy przy każdym obrazku. Przeczytaj je 
po kolei całej klasie. Dzieci odnajdują wyrazy, które słyszą,  
i powtarzają je.

Zeszyt ćwicze ́n, strona 4

  
Trace and match. Then say.

•	Uczniowie piszą po śladzie nazwy zabawek, łączą zdania  
z odpowiednimi obrazkami i opisują rysunki, mówiąc: It’s a (boat).

•	Odpowiedzi: 2 – doll, 3 – bike, 4 – car, 5 – ball, 6 – train.

Zako ́nczenie

•	Poproś dzieci, aby wstały. Mów po kolei nazwy zabawek. Jeśli uczeń 
ma taką zabawkę w domu, musi zrobić obrót; jeśli nie ma – musi 
usiąść. 

Ćwiczenia dodatkowe

•	Powieś karty obrazkowe (zabawki) na tablicy. Włóż karty wyrazowe 
(zabawki) do małej torebki lub pudełka. Proś ochotników, aby 
losowali po jednej karcie wyrazowej, czytali słowo i umieszczali kartę 
obok odpowiedniego obrazka na tablicy.

• Pobaw się z uczniami w grę Tak czy nie? (patrz strona 19). 
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1:11

3 1:09 Listen and chant.

Lesson 2 present. What’s this? It’s red. It’s a (car). Colours, Toys     

bike

train

4 1:10 Listen and say Yes or No.

1 2 43
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Yes YesNo No

Lekcja 2
Cele lekcji: Powtórzenie słownictwa z lekcji 1. Nauka rymowanki. 
Nauka nowej struktury gramatycznej.
Język czynny: Słowo present. What’s this? It’s red. It’s a (car).
Język bierny: Nazwy kolorów. Nazwy zabawek. 
Materiały: CD 1; karty obrazkowe (zabawki); karty wyrazowe 
(zabawki i kolory); karty obrazkowe z kolorami wykonane przez 
nauczyciela. Opcjonalnie: dowolne zabawki; arkusz papieru A4.

Rozgrzewka

•	Podziel klasę na grupy. Daj każdej grupie kartę wyrazową (kolory). 
Mów nazwę koloru, np. green, i nazwę czynności, np. jump. Dzieci  
z grupy, która ma kartę z danym kolorem, wykonują daną czynność.

Książka ucznia, strony 4–5

3
 
Listen and chant.

•	Pokaż w książce ucznia obrazek przedstawiający zabawkę. Zapytaj: 
What’s this? Powiedz: It’s a (ball). It’s (orange). Powtórz ćwiczenie, 
pokazując kolejne zabawki.    

•	Włącz nagranie. Uczniowie pokazują zabawki, kiedy słyszą ich nazwy. 

M = MAN   J = JOE   L = LINDY 1:09
M  What’s this? It’s red.
J  It’s a car!
M  Oh. What's this? It's blue.
L  It’s a boat! 
M  Oh. What's this? It's pink.
J  It’s a doll! 
M  What’s this? It’s green.
L  It’s a train! 
M  What’s this? It’s orange.
J  It’s a ball! 
M  What’s this? It’s yellow.
L  It’s a bike! 

•	Pokaż łódkę na głównym obrazku i zapytaj: What’s this? (It’s a boat). 
Zapytaj: What colour is it? (It’s blue). Powtórz ćwiczenie, pytając 
o kolejne przedmioty. Następnie powiedz: It’s blue. What is it? 
Uczniowie mówią nazwę zabawki (It’s a boat). Dzieci kontynuują 
ćwiczenie w parach. 
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Listen and say Yes or No.

•	Włącz nagranie w całości. Poproś uczniów, by sprawdzili, czy zdania 
są zgodne z obrazkami. 

•	Ponownie włącz nagranie i zatrzymuj je po każdej odpowiedzi. 
Uczniowie mówią: Yes lub No.  

W = WOMAN   L = LINDY   J = JOE 1:10
1 W What’s this?
 L  It’s a ball. It’s red.
2 W What’s this?
 J  It’s a boat. It’s orange.
3  W What’s this?
 L  It’s a car. It’s purple.
4  W What’s this?
 J  It’s a doll. It’s blue.

 
Pomóż księżniczce!

•	Poproś uczniów, by przypomnieli sobie skrzynię z rozdziału Welcome 
i powiedzieli, jakie przedmioty bohaterowie muszą znaleźć dla 
księżniczki. Włącz nagranie. Uczniowie poznają nazwę pierwszego 
przedmiotu znalezionego na wyprawie (a present). 

Stand up, jump up, come on a quest, 1:11
Come on a quest today.
Turn around, sit down, come on a quest,
Look for a present today.
A treasure chest and ★ a present!
Find a present today.

•	Poproś uczniów, aby znaleźli prezent na obrazku (pod wyrazem doll 
na stronie 4). Zapytaj uczniów, co jest prezentem. Poproś dzieci,  
aby przejrzały rozdział 1 i znalazły prezent (jest on w historyjce  
na stronie 8).

Zabawa ruchowa

•	Zachęć dzieci do pokazania wszystkich czynności z piosenki. Podawaj 
zwroty, dzieci je pokazują. 

Zeszyt ćwicze ́n, strona 5
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Listen and ✓ or ✗. Then colour.

•	Uczniowie słuchają nagrania i zaznaczają obrazki znakiem ✓ (tak) lub 
✗ (nie). Potem kolorują rysunki.

•	Odpowiedzi: 2 – ✗, 3 – ✓.

1  It’s a bike. 1:12
2  It’s a ball.
3   It’s a boat.

3
  
Read. Then draw and colour.

•	Uczniowie czytają zdania. Potem rysują w ramkach odpowiednie 
przedmioty i kolorują je zgodnie z opisem.

Zako ́nczenie

•	Naśladuj dźwięki z rymowanki (CD1:09). Pomagaj sobie gestami. 
Dzieci zgadują, o jaką zabawkę chodzi, mówiąc: It’s a (car). Następnie 
bawią się podobnie w parach.  

Ćwiczenie dodatkowe

•	Dzieci rysują swoją ulubioną zabawkę. Poproś je, by wyszły na środek 
sali, pokazały rysunki i opisały je: It's a (doll). It's (pink).  
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5 1:13

 
Listen and point. Then say.

6 1:14 Listen and find. Then sing.

Lesson 3 11–20. How many…? I can see… (Eleven) (dolls). 1–10, Colours, Toys

7 1:15 Listen and say. Then ask and answer.

How many dolls? Eleven dolls.
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Lekcja 3
Cele lekcji: Nauka i utrwalenie słownictwa. Nauka piosenki. 
Język czynny: Liczby 11–20. How many ...? I can see ...
Powtórzenie: Liczby od 1 do 10. Nazwy kolorów. Nazwy zabawek. 
Język bierny: dolls
Materiały: CD 1; karty obrazkowe (zabawki); karty obrazkowe 
wykonane przez nauczyciela (liczby od 11 do 20). Opcjonalnie: plakat 1. 

Rozgrzewka

•	Po kolei pokazuj karty obrazkowe (zabawki) i zadawaj pytania: What’s 
this? What colour is it? Następnie poproś kilkoro uczniów, aby przejęli 
Twoją rolę i zadawali pytania klasie. 

Książka ucznia, strona 6

•	Przy pomocy wykonanych przez siebie kart obrazkowych naucz dzieci 
liczb od 11 do 20. Po kolei pokazuj karty i mów liczby.  

5
 
Listen and point. Then say.

•	Włącz nagranie. Uczniowie patrzą na obrazek w książkach i pokazują 
liczby. Ponownie włącz nagranie. Dzieci powtarzają wyrazy. 

One. ★ Two. ★ Three. ★ Four. ★ Five. ★  1:13
Six. ★ Seven. ★ Eight. ★ Nine. ★ Ten. ★ 

Eleven. ★ Twelve. ★ Thirteen. ★ Fourteen. ★ Fifteen. ★ 

Sixteen. ★ Seventeen. ★ Eighteen. ★ Nineteen. ★ Twenty. ★ 

•	Poproś uczniów, aby podeszli do tablicy i daj każdemu z nich 
kartę obrazkową (z liczbami). Dzieci ustawiają się w odpowiedniej 
kolejności. Poproś uczniów, aby podnieśli swoją kartę, kiedy usłyszą 
liczbę na niej przedstawioną. Policz od 11 do 20.

•	Ustaw dzieci w dowolnym porządku. Ponownie policz od 11 do 
20. Zadaniem dzieci jest podnieść swoją kartę, kiedy ich liczba jest 
wypowiedziana.

•	Naucz dzieci liczby mnogiej rzeczowników. Narysuj na tablicy piłkę  
i zapytaj: How many balls? (1 ball). Następnie narysuj 3 piłki i zapytaj: 
How many balls? (3 balls). Pokaż obrazki i powiedz: one ball – three 
balls, podkreślając dźwięk s. 

Zabawa ruchowa

•	Podawaj liczbę, dzieci muszą podskoczyć odpowiednią liczbę razy. 
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Listen and find. Then sing.

•	Włącz nagranie i poproś dzieci, aby pokazywały na obrazku 
odpowiednie zabawki, słysząc ich nazwy. 

Trains, trains, how many trains? 1:14
How many trains can you see?
Seven trains. Seven trains. 
I can see seven trains.

Cars, cars,how many cars?
How many cars can you see?
Fifteen cars. Fifteen cars. 
I can see fifteen cars.

Balls, balls, how many balls?
How many balls can you see?
Sixteen balls. Sixteen balls. 
I can see sixteen balls.

•	Włącz ponownie nagranie i zachęć uczniów, by śpiewali razem z nim.

•	Włącz wersję karaoke piosenki (CD 3:42). Dzieci śpiewają samodzielnie. 
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Listen and say. Then ask and answer. 

•	Uczniowie bawią się w parach, patrząc na obrazek z ćwiczenia 6. Włącz 
nagranie (CD 1:15), aby uczniowie posłuchali, jakich struktur mają 
używać. Uczeń A pyta: How many (cars)? Uczeń B liczy (samochody)  
i odpowiada: (15 cars).

How many dolls?  1:15
Eleven dolls.

Zeszyt ćwicze ́n, strona 6

4
  

Find and write. Then say.

•	Uczniowie śledzą linię i odpowiednio numerują nieoznaczone 
samochody. Potem podają kolejne liczby.

5
  

Find and count. Then write.  

•	Uczniowie rysują drogę przez labirynt, liczą napotkane piłki i wpisują 
ich liczbę pod obrazkiem.

•	Odpowiedź: 16 balls.

Zachęć uczniów, by odwiedzili stronę  
www.ourdiscoveryisland.com i zalogowali się do gry na 
Tropical Island. Użyj plakatu 1, aby porozmawiać o różnych 
częściach wyspy (patrz strona 14). Potem zachęć dzieci, by na 
najwyższym piętrze zamku znalazły misia, którego Pippin trzyma 
na obrazku w książce ucznia. Po kliknięciu na misia uczniowie 
uzyskają dostęp do dodatkowych ćwiczeń leksykalnych. 

Zako ́nczenie

•	Napisz liczby od 11 do 20 słownie. Uczniowie przyczepiają wykonane 
przez Ciebie karty obrazkowe z liczbami obok odpowiedniego 
liczebnika. 

Ćwiczenie dodatkowe

•	Pobaw się z uczniami w grę Odpowiedz i wylosuj punkty (patrz 
strona 19).
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 A hen with a red pen.  A doll in a box with a frog. 

9 1:16 Listen and say.

8

  
Point and say. Then play Bingo.

Lesson 4  box, frog, hen, pen, doll, Colours, Toys.  It’s a (car). It’s (red).  Sounds: /e/ /ɒ/  

1

 It’s a car. 
It’s red. 
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Lekcja 4
Cele lekcji: Opisywanie przedmiotów. Nauka umiejętności czytania. 
Język czynny: Słowa: box, frog, hen, pen. Głoski: /e/ /ɒ/
Powtórzenie: Słowo doll. It’s a (car). It’s (red). Nazwy kolorów. 
Nazwy zabawek. 
Materiały: CD 1; karty obrazkowe (zabawki). Opcjonalnie: zestaw 
czterech karteczek dla każdego ucznia.

Rozgrzewka

•	Przyczep cztery karty obrazkowe (zabawki) w rzędzie na tablicy. 
Powiedz nazwy trzech zabawek. Dzieci podają nazwę czwartej 
zabawki. Kontynuuj wypowiadanie nazw w podobny sposób, 
zaczynając od drugiego obrazka.

Książka ucznia, strona 7

8
  

Point and say. Then play Bingo.

•	Pokaż dzieciom obrazek przedstawiający pomarańczowy samochód 
na planszy do bingo w książce ucznia. Zapytaj: What’s this? What 
colour is it? Następnie powiedz: It’s a car. It’s orange. Uczniowie 
kontynuują w parach. 

•	Kiedy uczniowie opiszą wszystkie zabawki, zagrajcie w bingo.
 Poproś uczniów, by przygotowali małe karteczki do zaznaczania pól 

na planszy. Można wykorzystać karteczki z szablonu do kopiowania 
na stronie 126 Książki nauczyciela. Następnie dzieci wybierają cztery 
zabawki i zaznaczają je. Podawaj nazwę zabawki i jej kolor, np.: It’s 
a ball. It’s purple. Jeśli uczniowie zaznaczyli daną zabawkę, stawiają 
na karteczce znak X. Wygrywa dziecko, które postawiło znak X na 
wszystkich karteczkach zaznaczających zabawki. Następnie dzieci 
mogą oznaczyć karteczkami inne rysunki i ponownie zagrać w grę.

 
Listen and say.

•	Włącz nagranie. Zatrzymaj je po prezentacji głosek. Poproś uczniów, 
by powtórzyli głoski, które usłyszeli.

•	Pokaż coś czerwonego i powiedz: Red. Naucz dzieci wyrazów pen  
i hen, rysując odpowiednie rysunki na tablicy lub pokazując uczniom 
rysunki w książce ucznia. Powiedz te wyrazy kilkakrotnie, podkreślając 
głoskę /e/. Powtórz ćwiczenie, wykorzystując wyrazy doll, frog i box  
i podkreślając głoskę /ɒ/.

•	Powiedz dzieciom, że za chwilę podasz słowa, a zadaniem uczniów 
będzie powiedzieć, czy słyszą głoskę /e/, czy /ɒ/. Użyj słów: ten, 
orange, yellow.

•	Włącz całe nagranie. Uczniowie słuchają i powtarzają wyrazy. 

e, e, ɒ, ɒ  1:16
e, ɒ, e, ɒ, e, ɒ
e ★
Hen. ★
Red. ★
Pen. ★
A hen with a red pen. ★
ɒ ★
Doll. ★
Box. ★
Frog. ★
A doll in a box with a frog. ★
A hen with a red pen. ★
A doll in a box with a frog. ★

•	Ponownie włącz nagranie, aby dzieci dobrze przećwiczyły dźwięki. 
Następnie uczniowie w parach czytają koledze lub koleżance tekst 
rymowanki z tego ćwiczenia.

Zabawa ruchowa

•	Podziel klasę na dwie grupy i przydziel im głoski /e/ i /ɒ/. Pierwsza 
grupa wstaje i klaszcze, gdy słyszy wyrazy z głoską /e/, druga grupa 
wstaje i obraca się, gdy usłyszy wyrazy z głoską /ɒ/.

Zeszyt ćwicze ́n, strona 7 

6
 
Listen and number. Then trace and match. 

•	Uczniowie słuchają nagrania i numerują słowa. Potem piszą litery po 
śladzie i łączą słowa z obrazkami.

ɒ  1:17
e  
1  frog
2  doll
3  box
4  ten
5  pen
6  hen

7   Find and colour.

•	Uczniowie kolorują przedmioty na obrazku na czerwono lub zielono, 
zależnie od samogłoski zawartej w nazwie.

•	Odpowiedzi: Red – pen, hen, ten. Green – frog, doll, box.

Zako ́nczenie

•	Poproś uczniów, aby wstali. Ich zadaniem jest podnieść wysoko ręce, 
kiedy powiesz wyraz zawierający głoskę /e/, i opuścić je, jeśli powiesz 
słowo z głoską /ɒ/. Podawaj wyrazy z nagrania CD 1:17 – raz szybciej, 
raz wolniej. Osoba, która się pomyli, siada. Wygrywa uczeń, który nie 
pomyli się ani razu. 

Ćwiczenie dodatkowe

•	Powiedz wyraz hen i napisz go na tablicy. Następnie podawaj inne 
wyrazy zawierające głoskę /e/ pomieszane ze słowami, które dzieci 
znają. Uczniowie krzyczą hen, gdy usłyszą wyraz z głoską /e/. Powtórz 
ćwiczenie z głoską /ɒ/ i wyrazem doll.
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1
2

3 4

5 6

8

10 1:18 Listen and read. Then act.

Lesson 5 friend, princess. Let’s go...  What’s this? It’s a doll.

What’s this? It’s a doll!

Look! 
What’s this?

Princess Emily! 
You’re my friend!

Hello Pippin.

Let’s go to 
the princess!

?

AWK!
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Lekcja 5
Cele lekcji: Słuchanie i czytanie historyjki. Utrwalenie słownictwa  
i struktur.
Język czynny: Słowa: friend, princess. Let’s go ...
Powtórzenie: What’s this? It’s a doll.
Materiały: CD 1; karty z historyjką. Opcjonalnie: rekwizyty do odegrania 
historyjki, np. lalka zawinięta w papier jako prezent; arkusze papieru A4 
dla grup. 

Rozgrzewka

•	Włącz piosenkę z rozdziału Welcome, aby przypomnieć uczniom 
imiona bohaterów historyjki. Dzieci śpiewają piosenkę i pokazują 
postacie na stronach 2–3. 

•	Przypomnij uczniom po polsku, że księżniczka Emily zgubiła swoją 
skrzynię, w której były jej ulubione rzeczy, oraz że jej papuga, 
Pippin, odleciała. Pippin odleciał na wyspę, aby pozbierać rzeczy 
księżniczki Emily. Księżniczka jest bardzo smutna, bo straciła jedynego 
przyjaciela. Naucz dzieci wyrazu friend.

Książka ucznia, strona 8

•	Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, co przedstawiał obrazek na 
stronach 4–5 w rozdziale 1. Zapytaj po polsku: Gdzie byli Lindy i Joe? 
(Na wyspie). Co robili? (Bawili się zabawkami). Na co patrzył Pippin? 
(Na prezent). Poproś dzieci, aby zgadły, co jest prezentem.

0
 
Listen and read. 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 odpowiednie obrazki.

Treść nagrania w książce ucznia. 1:18

•	Sprawdź, czy dzieci rozumieją historyjkę. Jeśli masz karty obrazkowe  
z historyjką, zadaj dzieciom pytania z sekcji After listening to the 
story, które znajdziesz na odwrocie każdej karty.

•	Poproś poszczególnych uczniów, aby przeczytali historyjkę na głos. 
Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że Lindy i Joe spotykają Pippina 
po raz pierwszy. 

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

•	Poproś troje uczniów, aby odegrali role postaci z historyjki. Zaproś ich 
na środek klasy. Możesz włączyć nagranie, zatrzymywać je po każdej 
wypowiedzi i prosić dzieci, aby powtórzyły tekst. Możesz również 
poprosić uczniów, aby czytali zdania razem z nagraniem. Zachęć 
uczniów, aby naśladowali ton głosu postaci i wyraz ich twarzy  
z obrazków. Jeśli chcesz, użyj rekwizytów.  

•	Przeprowadź dyskusję po polsku na temat zaprzyjaźniania się. Zapytaj 
dzieci, co jest ważne, kiedy poznaje się nowego kolegę, i jak chciałyby 
być traktowane przez przyjaciół. Porozmawiaj o tym, jak ważne jest 
traktowanie innych w miły sposób. 

Zabawa ruchowa

•	Zachęć dzieci, by chodząc po klasie, przywitały się ze sobą w jak 
najmilszy sposób, mówiąc: Hello i używając imienia osoby, którą 
spotykają.

Zeszyt ćwicze ́n, strona 8

8
  
Read and ✓ or ✗. 

•	Uczniowie czytają zdania i zaznaczają je znakiem ✓ (tak) lub ✗ (nie) 
zgodnie z obrazkami.

•	Odpowiedzi: 2 – ✗, 3 – ✓, 4 – ✓, 5 – ✗.

  
Trace and say.

•	Uczniowie rysują po śladzie fragmenty obrazków i podają imiona 
narysowanych bohaterów.

•	Odpowiedzi: It’s Princess Emily – 1. It’s Pippin – 2.

Zako ́nczenie

•	Poproś dwoje dzieci na środek klasy. Jednemu dziecku daj kartę 
obrazkową z zabawką tak, by drugie dziecko nie widziało obrazka. 
Uczeń A próbuje odgadnąć, co przedstawia obrazek: It’s a doll. 
Uczeń B odpowiada, mówiąc: No lub Yes. Kiedy obrazek zostanie 
odgadnięty, poproś następną parę uczniów na środek klasy.

•	Poproś uczniów, by na następną lekcję przynieśli fasolki, aby wykonać 
projekt związany z dodawaniem.

Ćwiczenie dodatkowe

•	Zapytaj dzieci po polsku, co im się podobało, a co im się nie podobało 
w historyjce. Poproś uczniów, aby pomyśleli, co stanie się dalej i co 
będą mówić postacie. Podziel dzieci na małe grupy i poproś, żeby 
dorysowały do historyjki dodatkowy obrazek – mogą w dymkach 
napisać wypowiedzi postaci. Chodząc po klasie, pomagaj uczniom, 
jeśli potrzeba.



37

9

11

  
Look and write in 
your notebook. Then say.

Lesson 6  equals, minus, plus.  1–20, Toys  

12 1:19 Listen and point. Then draw in your notebook.

13 Draw some sums for a friend.
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one doll
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12 14 16 19
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Lekcja 6
Cele lekcji: Edukacja matematyczna: dodawanie. Wykonanie 
miniprojektu. 
Język czynny: Słowa: equals, minus, plus.
Język bierny: Liczby od 1 do 20. Nazwy zabawek.
Materiały: CD 1; arkusz papieru A4 dla każdego ucznia; klej; obrazki 
przedstawiające zabawki; plakat 2. Opcjonalnie: Karta pracy 1.

Rozgrzewka

•	Powtórz liczby od 1 do 20. Napisz liczby (za pomocą cyfr) w jednym 
rzędzie na tablicy. Policz do 20, pokazując każdą liczbę. Zetrzyj jedną 
lub kilka liczb. Uczniowie mówią, która liczba została starta z tablicy.  

•	Powtórz z dziećmi liczbę mnogą rzeczowników. Podawaj wyrażenia, 
takie jak: one bike, two dolls itp. Specjalnie popełniaj błędy (np. one 
boats, ten train). Uczniowie klaszczą raz, jeśli powiesz poprawne 
zdanie, i trzy razy, jeśli popełnisz błąd. Poproś dzieci, aby poprawiały 
Twoje błędy. 

Książka ucznia, strona 

  
Look and write in your notebook. Then say.

•	Uczniowie przerysowują tabelkę do zeszytu i wpisują brakujące liczby.  
Napisz je również na tablicy. Dzieci sprawdzają swoje odpowiedzi, 
licząc w parach do 20. 

•	Wyjaśnij uczniom po polsku, że będą się uczyć, jak dodawać po 
angielsku. Napisz na tablicy duży znak plus, znak minus i znak 
równości. Napisz wyrazy plus, minus i equals pod odpowiednim 
symbolem. Pokazuj znaki po kolei i mów słowa. 

2
 
Listen and point. Then draw in your  

  notebook. 

•	Uczniowie patrzą na symbole matematyczne na stronie w książce 
ucznia i czytają koledze lub koleżance słowa, które znajdują się obok 
każdego symbolu. Upewnij się, że dzieci znają nazwę każdej zabawki. 
Pokazuj zabawki po kolei i pytaj: What’s this? 

•	Włącz nagranie. Dzieci pokazują odpowiednie obrazki i symbole  
w książce. Ponownie włącz nagranie – uczniowie starają się podawać 
działania razem z nim.

One boat plus one boat equals two boats. 1:19
Three balls minus two balls equals one ball.

•	Poproś uczniów, by przerysowali do zeszytów działania z podpunktów 
1 i 2, następnie rozwiązali je i porównali wyniki w parach. Sprawdź 
odpowiedzi uczniów, pytając: How many cars? (3 cars) How many 
dolls? (1 doll). Poproś dzieci, by narysowały po znakach równości 
odpowiednią liczbę przedmiotów. 

•	Napisz kolejne działania na tablicy. Użyj obrazków przyniesionych  
z domu, narysuj zabawki lub napisz tradycyjne równanie liczbami  
(np. 4 + 5 = 9). Upewnij się, że jest tyle samo działań na dodawanie  
i na odejmowanie. Poproś kilkoro uczniów, by powiedzieli działania 
po angielsku.

Zabawa ruchowa

•	Poproś dzieci, by wstały. Powiedz jakieś działanie, np. Five plus 
five. Zadaniem uczniów jest podskoczyć tyle razy, ile wynosi wynik 
dodawania. Pokaż kciuk do góry, jeśli dzieci dobrze wykonały 
zadanie. Jeśli pomyliły się, pokaż kciuk w dół i powtórz zadanie 
– dzieci ponownie podają wynik, skacząc. Następnie dzieci mogą 
pobawić się w parach, podając sobie po dwa przykłady działań.

Karta pracy  (alternatywna realizacja ćw.  i 2)

•	Karta pracy (strona 119).

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

3   
 
Draw some sums for a friend.

•	Daj każdemu uczniowi czystą kartkę papieru. Dzieci rysują obrazki, 
tworząc trzy lub cztery działania (takie jak w ćwiczeniu 12) i dają 
kartkę innemu dziecku, które musi narysować wynik. Uczniowie 
pokazują swoje działania całej klasie i czytają je na głos (np.: 2 trains + 
5 trains = 7 trains).

Zeszyt ćwicze ́n, strona 

0
 
Listen and write.

•	Uczniowie słuchają nagrania i uzupełniają działania znakami i cyframi.

1 Two dolls plus two dolls equals ★ four dolls! 1:20
2 Three trains minus one train equals ★ two trains!
3 Four bikes minus three bikes equals ★ one bike!
4 Six boats plus four boats equals ★ ten boats!

  
Write. Then say.

•	Uczniowie wpisują wyniki i podają działania po angielsku.

•	Odpowiedzi: 8 + 12 = 20, 20 – 7 = 13.

Zako ́nczenie

•	Napisz kilka działań na tablicy, zostawiając puste miejsce zamiast 
znaku + lub – (np. 7  8 = 15). Poproś uczniów do tablicy, aby 
wpisali brakujące znaki (7 + 8 = 15).

Ćwiczenia dodatkowe

•	Zapisz kilka działań na tablicy przy użyciu kart wyrazowych (liczb) 
lub pisząc liczby: seven + two = ? Poproś uczniów, aby podali 
odpowiedzi.    

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


