
Innowacja pedagogiczna

Reading is magic!



– czyli jak przygotować i przeprowadzić innowację pedagogiczną  
oraz zarazić dzieci pasją do czytania

Reading is magic!

Karta innowacji pedagogicznej

Opis innowacji
Nauczyciel wprowadza dzieci w świat książek w języku angielskim. Podczas zajęć 
czytane są książeczki z serii Pearson English Kids Readers. W książkach tych występują 
ci sami bohaterowie, których uczniowie znają z bajek Disneya i podręczników 
New English Adventure, dzięki czemu nauka języka angielskiego jest dla uczniów 
interesująca i angażująca. Książki pochodzą z biblioteki szkolnej. Jeśli szkoła posiada 
większy księgozbiór, np. po kilka takich samych tytułów, uczniowie mogą wypożyczać 
książki do domu i samodzielnie przeczytać anglojęzyczną książkę rodzicom. Praca  
z książką odbywa się po przerobieniu treści z poszczególnych rozdziałów.

Tytuł innowacji pedagogicznej  
z języka angielskiego

Miejsce realizacji (nazwa placówki)

Rodzaj innowacji

Czas trwania innowacji

Zakres innowacji

Imię i nazwisko  
osoby wprowadzającej innowację

Reading is magic!

metodyczna

październik – maj

klasa 2 / klasa 3



1. Nauczyciel razem z uczniami siada na podłodze 
lub dywanie w kręgu.

2. Grupa rozmawia o tym, czego się nauczyli  
w danym rozdziale, o czym był ten rozdział 
(warto skorzystać z „I can” na końcu 
podręcznika New English Adventure, gdzie 
do każdego rozdziału rozpisane są kryteria 
sukcesu, czyli co uczeń powinien umieć).

3. Nauczyciel pokazuje uczniom okładkę i tytuł 
książki. Wszyscy rozmawiają o czym będzie 
dzisiejsza opowieść, skąd znają bohaterów  
i czy oglądali tę bajkę.

4. Nauczyciel czyta dzieciom książkę odpowiednio 
zmieniając ton głosu oraz pokazując dzieciom 
obrazki. Dzieci słuchają i śledzą tekst, który 
czyta nauczyciel. Grupa rozmawia o tym,  
co się wydarzyło w danym fragmencie.

5. Nauczyciel zachęca do nazywania rzeczy, które 
znajdują się na obrazkach. Zadaje pytania 
pomocnicze (What colour is this……? How 
many…?). Zadaniem nauczyciela jest zadbać  
o to, by każde dziecko mogło się wypowiedzieć. 

6. Nauczyciel prosi uczniów, żeby zapisali na 
tablicy nowe/trudne/interesujące dla nich 
słowo z przydzielonego im fragmentu książki. 
Dzieci dostają ksero jednego fragmentu 
z książki lub – jeśli jest taka możliwość – 
nauczyciel daje uczniom książkę do przejrzenia. 
Uczniowie mogą również pracować w grupach.  
Dostają wtedy książeczkę lub skserowany 
fragment i w grupie decydują, które słowa  
są dla nich istotne.  

7. Uczniowie razem z nauczycielem próbują 
czytać fragment z książeczki, gestykulując przy 
tym, zmianując intonację głosu i odgrywając 
scenki. Następnie nauczyciel wybiera ucznia, 
który siada na jego miejscu. Uczeń czyta 
na głos fragment tekstu. Cała grupa może 
gestykulować lub odgrywać scenki. Nauczyciel 
cały czas monitoruje pracę i podpowiada 
uczniowi czytającemu książeczkę, jakie pytania 
do teksu może zadać grupie.   

8. Nauczyciel zachęca uczniów do samodzielnego 
przeczytania fragmentu – uczniowie mogą 
czytać indywidualnie, w parach lub w grupach.

9. Uczniowie zapisują na karteczkach wybrane 
przez siebie słowo – korzystają z wyrazów 
napisanych na tablicy lub mogą napisać inne 
słowo, które było w książce. Nauczyciel zbiera 
karteczki z przygotowanymi przez dzieci 
wyrazami, a następnie wrzuca wszystkie 
karteczki do Magic Box. W kolejnym kroku 
dzieci losują po jednej karteczce i próbują 
powiedzieć, co znaczy dany wyraz, a także  
w którym fragmencie historyjki się pojawił oraz 
z którym bohaterem jest związany.

Magic Box to pudełko lub skrzynka wykonana 
samodzielnie przez nauczyciela. Wystarczy 
np. karton po chusteczkach higienicznych 
lub inne pudełko, do którego łatwo 
będzie włożyć rękę. Taki gadget może być 
atrakcyjnym narzędziem do codziennej pracy. 
Warto wrzucać tam karteczki z wyrazami, 
które pojawiły się podczas zajęć. Uczniowie 
samodzielnie zapisują wyraz w języku 
angielskim, który jest dla nich trudny lub 
interesujący i wrzucają do pudełka. Magic 
Box doskonale sprawdza się do utrwalania 
słownictwa. 

10. Podsumowanie: Praca z plakatem. Dzieci 
razem z nauczycielem uzupełniają plakat  
o przeczytanych książkach wpisując datę, 
tytułu książki, imiona bohaterów opowiadania 
oraz wybrane wspólnie nowe słowa. 

11. Nauczyciel przygotowuje dla uczniów kartę 
pracy ze strony readers.english.com, na której 
są dostępne gotowe karty pracy do każdej 
książeczki z serii Pearson English Kids Readers.

12. Dzieci mogą wypożyczyć książkę z biblioteki 
szkolnej do domu w celu przećwiczenia 
czytania. W materiałach dostępnych na stronie 
readers.english.com znajdują się nagrania 
audio do książek. Warto zachęcać dzieci do 
słuchania opowieści w języku angielskim  
np. w samochodzie z rodzicami lub w domu 
podczas zabawy. 

Etapy zajęć:
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Proponowane tytuły lektur uproszczonych dostosowane do treści z podręcznika

•	 zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego

•	 rozbudzenie pasji do nauki języka obcego

•	 poszerzenie zakresu słownictwa

•	 uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka 

•	 poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego

•	 rozwijanie w uczniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 

•	 wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego

•	 kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia 

•	 wdrażanie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu poprzez promowanie czytelnictwa

Cele ogólne innowacji:

New English Adventure 2New English Adventure 2
1. My favourite things 

Toy Story Level 2
2. My family 

Bambi Level 2
3. My body and face 

Pinocchio Level 3
4. My room 

Toy story Level 3 
Beauty and the Beast Level 3

5. I can jump 
The jungle book Level 2

6. He likes cheese 
Lady and the tramp Level 3

7. Our world 
A bug’s life Level 3

8. What’s he wearing? 
The Incredibles Level 4

New English Adventure 3New English Adventure 3
1. Nature 

The Lion King Level 4
2. Appearance 

Monsters, inc Level 2
3. Pets 

101 Dalmatians Level 3
4. Home 

The Aristocats Level 4
5. Clothes 

Cinderella Level 1
6. Sports 

Robin Hood Level 4
7. Food 

Ratatuille Level 5
8. Activities 

Wall.E Level 5



•	 wzbogacenie zakresu słownictwa, doskonalenie poprawnej wymowy oraz utrwalenie struktur 
gramatycznych

•	 poznanie literatury obcojęzycznej

•	 rozwijanie wszystkich sprawności językowych zawartych w podstawie programowej

•	 poznanie autentycznego – żywego języka i dzięki temu przygotowanie ucznia do użycia 
poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego w realnych sytuacjach

•	 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie 

•	 pobudzanie wyobraźni

•	 praca nad wyciszeniem i skupieniem

•	 budowanie u uczniów pewności siebie 

•	 radość z samodzielnego czytania w języku angielskim

•	 rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem

•	 utrwalanie poznanego słownictwa

•	 praca zbiorowa

•	 praca indywidualna (kierowana przez nauczyciela lub samodzielna)

•	 praca w parach i w małych grupach

Cele szczegółowe:

Formy pracy:

– czyli jak przygotować i przeprowadzić innowację pedagogiczną  
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•	 drama (dialogi, scenki, przedstawiania)

•	 prace projektowe, plastyczne, praca z plakatem

•	 czytanie samodzielne na głos przez ucznia, przez nauczyciela

•	 czytanie fragmentów książeczki z podziałem na role

•	 burza mózgów

•	 storytelling

•	 CLIL Content and Language Integrated Learning 

•	 karty pracy

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Metody pracy:

•	 zdobywają wiedzę w sposób kreatywny 
poprzez kontakt z materiałami 
autentycznymi

•	 obcują z książkami i wykorzystują 
możliwości, jakie dają zasoby biblioteki 
szkolnej

•	 mają możliwość przećwiczenia poznanego 
słownictwa i struktur gramatycznych  
w praktyce

•	 uczą się współpracować ze sobą  
i odnajdować się w różnych sytuacjach 
językowych.

•	 wykorzystuje materiały autentyczne  
w postaci książek

•	 jest twórczy, kreatywny i otwarty  
na nowości.
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Uczniowie: Nauczyciel:



Spodziewane efekty

Ewaluacja

Dla ucznia: Dla szkoły: Dla nauczyciela:

W ciągu roku nauczyciel prowadzący innowację 
będzie podejmował następujące działania: 
1. prowadził obserwację uczniów, aby sprawdzić 

ich postępy językowe. Zadaniem nauczyciela 
jest na bieżąco dawać dzieciom informację 
zwrotną dotyczącą tego w jakich obszarach 
sobie dobrze radzą i nad czym jeszcze warto 
popracować.

2. na bieżąco przekazywał informacje rodzicom na 
temat umiejętności językowych dzieci w formie 
ustnej lub pisemnej;

3. opracowywał zbiór konspektów do 
poszczególnych lekcji;

4. przygotowywał zajęcia otwarte, na które będą 
zapraszani rodzice uczniów;

5. prowadził lekcje otwarte dla innych nauczycieli.
Ewaluacja końcowa nastąpi w czerwcu ……….r. 
i będzie informacją zwrotną dla nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. Dzięki temu nauczyciel 
dowie się, czy jego działania były celowe  

i czy przyniosły planowane efekty. Wyniki ewaluacji 
zostaną opracowane i zaprezentowane uczniom, 
ich rodzicom, a także radzie pedagogicznej. 
Ewaluacji podlegać będą:
1. stopień realizacji działań zaplanowanych  

w ramach innowacji,
2. skuteczność metod i form pracy w zdobywaniu 

wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich 
umiejętności oraz postaw,

3. stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć  
dla uczestników oraz ich rodziców.

Narzędzia służące do ewaluacji:
1. otwarte rozmowy z uczniami o tym, co im się 

podobało, czego się nauczyły, co zapamiętały, 
2. obserwacja pracy i zaangażowania uczestników 

innowacji,
3. analiza efektów pracy uczniów – analiza plakatu 

jako wytworu pracy całej grupy oraz zeszytów 
uczniów.

	 podniesienie motywacji do 
nauki języka angielskiego

	 rozwój pasji i zainteresowań 
językowych uczniów

	 rozwój umiejętności słuchania 
i czytania ze zrozumieniem 

	 wzrost skutecznego 
porozumiewania się w języku 
angielskim

	 wzbogacenie czynnego  
i biernego zasobu słownictwa

	 wzrost zainteresowania 
kulturą i tradycjami krajów 
anglojęzycznych.

	 wzbogacenie oferty 
edukacyjnej szkoły poprzez 
uatrakcyjnienie zajęć 
lekcyjnych

	 wzbogacenie księgozbioru  
o nowe pozycje w języku obcym

	 budowanie pozytywnego 
wizerunku szkoły wśród dzieci 
i rodziców jako placówki, 
która dba o rozwój językowy 
dzieci.

	 poczucie satysfakcji ze 
współpracy z uczniami

	 zdobycie nowego 
doświadczenia

	 doskonalenie swojego 
warsztatu pracy.

– czyli jak przygotować i przeprowadzić innowację pedagogiczną  
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POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 POZIOM 4 POZIOM 5 POZIOM 6

są dostępne na sześciu poziomach zaawansowania

Poziom PEKR Liczba słów Poziom CYLET

Poziom 1 200 –

Poziom 2 400 –

Poziom 3 600 Starters

Poziom 4 800 –

Poziom 5 1,000 Movers

Poziom 6 1,200 –

Lektury uproszczone Pearson 
English Kids Readers zostały 
podzielone na 6 poziomów  
z uwzględnieniem następujących 
aspektów:
• wiek ucznia
• struktury gramatyczne 
• słownictwo
• długość i złożoność zdań
• liczba słów na stronie
• liczba stron w książce
• złożoność działań językowych  

w ćwiczeniach do tekstu. Poziom lektury można dopasować do możliwości uczniów, tak aby 
czerpali radość z czytania i obcowania nie tylko z postaciami Disneya,  
ale również językiem angielskim. 
Na każdym z 6 poziomów zaawansowania oferujemy 6 tytułów 
książeczek. Bogata oferta Pearson English Kids Readers ułatwi Państwu 
dostosowanie tytułu książeczki do możliwości językowych uczniów oraz 
ich zainteresowań. 



Poziom CEFR Tytuł Wartości Przesłanie Tematyka 1 Tematyka 2 Tematyka 3 Tematyka 4 Tematyka 5 Tematyka 6 Tematyka 7 Tematyka 8 Tematyka 9 Tematyka 10 Tematyka 11 Tematyka 12

1 <A1/A1 Cinderella Kindness Be kind to others Animals Clothes Family Feelings Homes Magic Music & Dance Time        

1 <A1/A1 Dumbo Tolerance / Self-belief Love your differences Animals Body Family Feelings Friendship Magic Numbers Places Size Transport    

1 <A1/A1 Finding Nemo Friendship Make new friends at school Animals Family Friendship Habitats School              

1 <A1/A1 Peter Pan Imagination / Ability to dream Never stop dreaming Family Feelings Homes Magic Places              

1 <A1/A1 Sleeping Beauty Positivity Stay positive in difficult situations Animals Feelings Homes Magic Nature              

1 <A1/A1 Winnie the Pooh Happiness Find happiness in nature Animals Feelings Food Homes Nature              

2 A1/A2 Bambi Love for self, family, others / Courage 
/ Resilience

Love and support your family and 
friends Animals Family Feelings Friendship Nature              

2 A1/A2 The Jungle Book Friendship Take care of/Look out for your 
friends Animals Feelings Friendship Habitats Sports              

2 A1/A2 The Little Mermaid Imagination / Ability to dream Follow your dreams Animals Body Family Feelings Friendship Habitats Music & Dance Numbers Sports Transport Weather & seasons  

2 A1/A2 Monsters Inc Open mindedness Learn from others Body Colours Environment Feelings Friendship Homes Jobs Numbers Places Size Time  

2 A1/A2 Snow White Kindness/ Courage/ Helping others Beauty comes from within Animals Body Feelings Food Homes Magic Music & Dance Nature Numbers Size    

2 A1/A2 Toy Story 1 Self-belief Believe in your own abilities Animals Family Feelings Friendship Jobs Toys            

3 A1/A2 101 Dalmations Love for self, family, others / Courage Love and protect your family and 
friends Animals Clothes Colours Family Feelings Friendship Numbers Places Size Time Transport Weather  

& seasons

3 A1/A2 Beauty and the 
Beast Kindness/ Humility Beauty comes from within Animals Body Colours Family Feelings Friendship Hobbies Magic Places Size Time Weather  

& seasons

3 A1/A2 A Bug’s Life Teamwork We are stronger together Animals Feelings Food Jobs Places Size            

3 A1/A2 Lady and the Tramp Love for self, family, others / Courage Love and protect your family and 
friends Animals Celebrations Family Feelings Friendship Homes Holidays Numbers Places Size Time Transport

3 A1/A2 Pinocchio Responsibility / Honesty / Integrity Think about the consequences of 
your actions Animals Body Colours Family Feelings Friendship Homes Places School Time Toys Transport

3 A1/A2 Toy Story 2 Gratitude / Friendship / Courage Appreciate your home, family and 
friends Adventure Animals Body Family Feelings TV Friendship Homes Places Toys Transport Weather  

& seasons

4 A1/A2+ The Aristocats Honesty / Integrity Being a good person is more 
important than money Animals Colours Family Feelings Food Friendship Jobs Music & Dance Places Time Transport Wealth

4 A1/A2+ Chicken Little Honesty Always tell the truth Animals Family Feelings Friendship Places Size Space Sport Time      

4 A1/A2+ The Incredibles True to Self/ Teamwork Know your strengths and don’t be 
afraid to use them Body Crime-

fighting Clothes Colours Family Feelings Habitats Jobs Places Shapes Technology Transport

4 A1/A2+ The Lion King Courage / Responsibility / Integrity / 
True to Self / Friendship / Resilience Fulfill your potential Animals Body Family Feelings Food Friendship Habitats Nature the Past Size Time  

4 A1/A2+ Robin Hood Courage / Friendship / Integrity / 
Helping others Stand up for what you believe in Animals Body Clothes Family Feelings Friendship Homes Music & Dance Nature Places Sports Wealth

4 A1/A2+ Toy Story 3 Positivity Change can be good Animals Colours Family Feelings Friendship Homes School Toys Time      

5 A2/A2+ Aladdin Honesty / Integrity Be honest and keep your promises Animals Body Family Feelings Food Habitats Magic Numbers Places Size Time Wealth

5 A2/A2+ Alice in Wonderland Ability to Dream / Creativity / 
Imagination / Curiosity

Enjoy being young and having 
adventures Animals Body Clothes Colours Family Food Homes Magic Nature Numbers Size Time

5 A2/A2+ Hercules Honesty / Integrity / True to Self / 
Happiness

Know your strengths and don’t be 
afraid to use them Animals Body Colours Family Friendship Homes Monsters Nature Numbers Places Size Time

5 A2/A2+ The Hunchback of 
Notre Dame

Kindness / Tolerance / Empathy / 
Respect

Everyone deserves respect and 
kindness Body Buildings Celebrations Family Feelings Food Friendship Homes Nature Places Time Wealth

5 A2/A2+ Ratatouille Ability to Dream /Problem solving/ 
Tolerance / Self-belief Don’t be afriad to dream big Animals Family Feelings Food Friendship Hobbies Homes Jobs Nature Places Senses Time

5 A2/A2+ WALL-E True to Self / Love for self, family, 
others / Protect the environment

Love the people and the world 
around you Colours Body Environment Feelings Film Friendship The Future Homes Jobs Space Transport Weather  

& seasons

6 A2+/B1 Atlantis:The Lost 
Empire

Courage / Integrity / Love for self, 
family, others

Being a good person is more 
important than money Body Family Feelings Friendship Monsters Nature Places Technology Time Transport Wealth Weather  

& seasons

6 A2+/B1 Cars Humility / Teamwork / Responsibility Listen to advice Colours Feelings Friendship Jobs Nature Places Time Transport        

6 A2+/B1 Lilo + Stitch Friendship / Love for self, family, 
others Learn from your friends Animals Body Colours Family Feelings Friendship Homes Nature Space Sports Time Transport

6 A2+/B1 Mulan Courage / True to self / Love for self, 
family, others Stand up for what you believe in Animals Body Clothes Family Feelings Health Homes Nature Places Sports Time Weather  

& seasons

6 A2+/B1 Pocahontas True to self/ Courage / Integrity  / Love 
for self, family, others Trust in yourself Body Colours Family Feelings Jobs Nature Places Senses Time Transport Wealth Weather  

& seasons

6 A2+/B1 Up Friendship / Perseverance / Resilience Never give up on your dreams Adventure Animals Body Colours Family Feelings Film Friendship Homes Time Travel Transport
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fighting Clothes Colours Family Feelings Habitats Jobs Places Shapes Technology Transport

4 A1/A2+ The Lion King Courage / Responsibility / Integrity / 
True to Self / Friendship / Resilience Fulfill your potential Animals Body Family Feelings Food Friendship Habitats Nature the Past Size Time  

4 A1/A2+ Robin Hood Courage / Friendship / Integrity / 
Helping others Stand up for what you believe in Animals Body Clothes Family Feelings Friendship Homes Music & Dance Nature Places Sports Wealth

4 A1/A2+ Toy Story 3 Positivity Change can be good Animals Colours Family Feelings Friendship Homes School Toys Time      

5 A2/A2+ Aladdin Honesty / Integrity Be honest and keep your promises Animals Body Family Feelings Food Habitats Magic Numbers Places Size Time Wealth

5 A2/A2+ Alice in Wonderland Ability to Dream / Creativity / 
Imagination / Curiosity

Enjoy being young and having 
adventures Animals Body Clothes Colours Family Food Homes Magic Nature Numbers Size Time

5 A2/A2+ Hercules Honesty / Integrity / True to Self / 
Happiness

Know your strengths and don’t be 
afraid to use them Animals Body Colours Family Friendship Homes Monsters Nature Numbers Places Size Time

5 A2/A2+ The Hunchback of 
Notre Dame

Kindness / Tolerance / Empathy / 
Respect

Everyone deserves respect and 
kindness Body Buildings Celebrations Family Feelings Food Friendship Homes Nature Places Time Wealth

5 A2/A2+ Ratatouille Ability to Dream /Problem solving/ 
Tolerance / Self-belief Don’t be afriad to dream big Animals Family Feelings Food Friendship Hobbies Homes Jobs Nature Places Senses Time

5 A2/A2+ WALL-E True to Self / Love for self, family, 
others / Protect the environment

Love the people and the world 
around you Colours Body Environment Feelings Film Friendship The Future Homes Jobs Space Transport Weather  

& seasons

6 A2+/B1 Atlantis:The Lost 
Empire

Courage / Integrity / Love for self, 
family, others

Being a good person is more 
important than money Body Family Feelings Friendship Monsters Nature Places Technology Time Transport Wealth Weather  

& seasons

6 A2+/B1 Cars Humility / Teamwork / Responsibility Listen to advice Colours Feelings Friendship Jobs Nature Places Time Transport        

6 A2+/B1 Lilo + Stitch Friendship / Love for self, family, 
others Learn from your friends Animals Body Colours Family Feelings Friendship Homes Nature Space Sports Time Transport

6 A2+/B1 Mulan Courage / True to self / Love for self, 
family, others Stand up for what you believe in Animals Body Clothes Family Feelings Health Homes Nature Places Sports Time Weather  

& seasons

6 A2+/B1 Pocahontas True to self/ Courage / Integrity  / Love 
for self, family, others Trust in yourself Body Colours Family Feelings Jobs Nature Places Senses Time Transport Wealth Weather  

& seasons

6 A2+/B1 Up Friendship / Perseverance / Resilience Never give up on your dreams Adventure Animals Body Colours Family Feelings Film Friendship Homes Time Travel Transport
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Activity 4
Who says these things in the story? Cut and stick the sentences next 
to the pictures.

He’s my prisoner! 1 Let’s have a party and dance! 2

He’s more terrible than an animal. 3 You’re cruel! 4

✁ ✁

✁ ✁

The fair is a long way from home. Goodbye, Belle! 5
✁

I’m Cogsworth. 6
✁

a

d

b

e

c

f
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After-Reading activities

Activity 1
Circle the correct words.

1 The Enchantress changes the Prince / Gaston into the Beast.

2 Gaston likes making things / shooting animals.

3 Belle wants her father to take his prize / machine to the fair.

4 Maurice and his horse are hurt / lost in the enchanted forest.

5 Belle finds her father in the castle / town.

6 Belle is a prisoner of the Beast / the Enchantress.

7 The Beast is cruel / kind to Belle and they become friends.

8 Gaston is happy / angry that Belle loves the Beast.

Activity 2
Match. Draw lines.

1  Who changes the Prince into  a Yes, he likes Belle living in 

the Beast?  the castle.

2 Where does the Beast live? b He lives in a castle.

3  Why does the Beast tell Belle’s  c He changes into the 

father to go away?  Prince again.

4 Is the Beast happy with Belle? d He wants Belle to be his new

5 Why does Gaston hurt the Beast?  prisoner.

6  What happens to the Beast when  e The Enchantress. 

Belle says, “I love you”? f Because he loves Belle.
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While-Reading activities

Activity 1 (pages 3–8)
Write the names in the sentences.

The Enchantress   Gaston   Belle   Phillipe   The Beast   Maurice

1  loves reading.

2  is a horse.

3  likes making things.

4  was an old woman.

5  likes shooting animals.

6  lives in a castle.

Activity 2 (pages 9–13)
Match. Draw lines.

1 He is scared of the black bats. a Maurice and Phillipe

2 He is old and weak. b Belle

3 She is not afraid of the enchanted castle. c The Beast

4 They are lost in the enchanted forest. d Phillipe

5 Belle’s father is his prisoner. e Maurice

Activity 3 (pages 14–16)
Write T (True) or F (False).

1 Belle’s father makes teapots.  

2  Cogsworth and Mrs. Potts were people before the   

Enchantress changed them.  

3 Belle is not a prisoner at the castle.  

4 The Beast is afraid of Belle.  

5 Belle and the Beast are friends.  

6 Belle and the Beast enjoy dancing together.  
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Key words

bat  ....................Big black bats are flying around. (p. 9) 

clock .................. “Papa makes clocks but they don’t talk,” Belle laughs. (p. 14)

cruel .................. “Now you are a beast because you are cruel,” the Enchantress shouted. (p. 4)

enchanted ........ Suddenly, they see the Beast’s enchanted castle. (p. 11)

enchantress ..... Suddenly, she was a beautiful enchantress. (p. 4)

fair ..................... “Let’s take it to the fair. We can get a prize!” Belle says. (p. 7)

lost .....................They are lost in the forest. (p. 9)

machine ............ “What can this machine do, Papa?” Belle asks. (p. 7)

marry ................ “Stop reading! You’re the girl for me. Please marry me.” (p. 6)

prince ................ “No. Go away!” the Prince shouted. (p. 3)

prisoner ............ “He’s my prisoner!” the Beast shouts. (p. 12)

prize .................. “We can get a prize!” Belle says. (p. 7)

shoot .................He likes shooting animals. (p. 5)

still .....................Today the Beast still lives in his castle. (p. 4)

teapot ............... “This is Mrs. Potts. She’s a teapot.” (p. 14)

	notatki dla nauczyciela - streszczenie opowiadania, informacje ogólne o filmie Disneya, 
charakterystyka głównych bohaterów, słowa kluczowe i pomysły na pytania nawiązujące 
do książeczki; 

	karty pracy utrwalające nowe słownictwo i struktury, które można wykonać z uczniami  
w trakcie czytania oraz po przeczytaniu książeczki;

	słowa kluczowe przedstawione w kontekście z odniesieniem do numeru strony, gdzie 
dane słowo się pojawia;

	MP3 Audio - nagranie opowiadania, które ożywia historię, zapewnia uczniom dodatkową 
praktykę w ćwiczeniu rozumienia ze słuchu, a także przyzwyczaja dzieci do różnych 
akcentów i dialektów; 

	klucz odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń. 

Gotowe materiały do pobrania dostępne na stronie  
readers.english.com

Do każdej książeczki dostępne są gotowe scenariusze 
lekcji dla nauczyciela i karty pracy dla uczniów. 
Materiały do pobrania zawierają:
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The characters
The Enchantress casts spells on people that she 
does not like.

The Beast lives in an enchanted castle.

Belle is a smart young woman who lives in the 
town near the castle.

Gaston is a young man who lives in the town and 
wants to marry Belle. 

Maurice is Belle’s father.

Phillipe is Maurice’s horse.

Cogsworth is a clock who lives in the castle.

Mrs. Potts is a teapot who lives in the castle.

Topics and themes
Kindness to people At the beginning of the story, 
the Beast was very unkind to the old woman and 
does not like other people he comes into contact 
with. For example, he makes Maurice his prisoner.  
How does his character change in the story? Why 
does his character change? (He realizes the error 
of his ways. / He starts to fall in love with Belle and 
sees her kindness.) How can we see this change in 
his character? (He treats Belle and her father with 
kindness.) How does that affect the way other 
people treat him? Discuss with the students how 
treating people with respect and kindness is a 
way of gaining respect and kindness from them in 
return.

Fear The Beast is nasty at the beginning of the 
story and everyone is afraid of him. Maurice is 
also afraid in the enchanted forest and the horse 
is afraid of the bats. Ask the students if they can 
think of times when they felt afraid? Discuss with 
the students things that they can do to stop feeling 
afraid. (See also Activity 1 on page 3 of these 
Teacher’s Notes.)

Getting lost Belle’s father and his horse set off 
one morning for the fair. They think they know 
the way, but they get lost in the enchanted forest. 
Have any of the students been lost before? Discuss 
with students what they should do if they suddenly 
can’t see their parents / carers in a public place. 

Villains Who is the villain or “baddie” in the 
story? Why do they think Gaston became a 

Key words
(see page 5 of these Teacher’s Notes for the Key 
words in context)

bat (n) marry (v)

clock (n) prince (n)

cruel (adj) prisoner (n)

enchanted (adj) prize (n)

enchantress (n) shoot (v)

fair (n) still (adv)

lost (adj) teapot (n)

machine (n)

baddie and wanted to kill the Beast? What usually 
happens to baddies in stories / movies? Have any 
of the students seen the movie? Can they tell you 
what happened to Gaston? (He falls off the balcony 
as he is trying to kill the Beast.) Can students think 
of baddies from other stories? Who are their 
favorite villains? What did they do?

Overcoming prejudice Gaston says “Belle 
cannot love that Beast. He’s more terrible than 
an animal.” He thinks that the Beast is bad just 
because of the way that he looks. Belle is also 
afraid of the Beast at first. Why does she change 
her mind? Ask students if the way someone looks 
is really important? What is really important 
about a person – what they look like on the 
outside, or what they are like on the inside?

Hobbies and activities What hobbies and 
activities are talked about in the story? (Belle likes 
reading and Gaston likes shooting animals. Belle and 
the Beast enjoy dancing, while Belle’s father enjoys 
making machines.) Do the students like making 
things? What other activities do the students like 
doing in their free time? (See also Activity 1 on 
page 3 of these Teacher’s Notes.)

Love and friendship Belle and the Beast gradually 
become friends and then they fall in love. Talk 
with students about Belle’s feelings for the Beast 
and how they develop. What are the qualities of a 
good friend? Can the students think of any other 
stories or movies where the characters fall  
in love?
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Activity 5 (pages 20–22)
Copy the correct sentence under the picture.

a Belle looks up and sees a prince.

b “Don’t leave me. Please stay with me. I love you,” Belle says.

c “This is a great day,” the Prince says.

d The Beast’s body is moving. His face and hands are changing.

 

 

 

 

1 2

3 4
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Level 3
Suitable for: young learners who have 

completed up to 150 hours 
of study in English

Type of English: American

Headwords: 600

Key words: 15 (see pages 2 and 5 of 
these Teacher’s Notes)

Key grammar: present simple, present 
continuous, past simple 
of regular verbs, can for 
permission, Let’s …, have to 
for obligation, comparative 
adjectives, interrogatives 

Summary of the story
An old woman, who is really an enchantress, 
comes to the door of a young prince’s palace and 
asks for food and shelter. The selfish prince sends 
her away, but not before she turns him into an 
ugly Beast, and his servants into household items. 

Belle is a smart girl who lives in the nearby town 
with her father, Maurice. One day, Maurice gets 
lost in the enchanted forest on his way to the 
fair. He reaches the Beast’s castle, but the Beast 
imprisons him. When Belle finds her father, she 
offers to be the Beast’s prisoner in exchange for 
her father. 

Belle makes friends with the “people” in the castle, 
including Mrs. Potts, who has been turned into a 
teapot, and Cogsworth, who is a clock. She starts 
to enjoy life in the castle. The Beast becomes more 
polite and kind, and Belle likes his company. But 
she misses her father and, one day, she asks the 
Beast’s permission to go home. 

Gaston is an unpleasant young man who is in love 
with Belle. He has captured her father and believes 
that Belle will agree to marry him on condition 
that her father is released. Gaston realizes that 
Belle likes the Beast, so he goes to the castle and 
shoots the Beast with an arrow in his back. Belle 
begs the Beast not to die. The Enchantress’s spell is 
broken by their love for each other, and the Beast 

is transformed back into a prince. Finally, all the 
characters in the castle become human again, and 
everyone is happy.

Background information
Beauty and the Beast is the 30th Walt Disney 
Animated Classic. The movie was released in 1991.

Beauty and the Beast is based on a version of the 
traditional fairy tale La Belle et la Bête by Jeanne-
Marie Le Prince de Beaumont in 1756.  

Beauty and the Beast won Academy Awards® for 
Best Original Song and Best Original Score, and 
was also the first animated film to be nominated 
for an Academy Award® for Best Picture.

Did you know … ?

The main animator who created the Beast 
combined the mane of a lion, the beard 
and head of a buffalo, the tusks and 
nose of a wild boar, the heavily muscled 
forehead of a gorilla, the legs and tail of a 
wolf, and the big and bulky body of a bear.

In 1994, Beauty and the Beast was the 
first Disney movie to be adapted into a 
Broadway musical.
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