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Poradnik dla rodziców/opiekunów
Drodzy Rodzice/Opiekunowie!

Wszyscy jesteśmy świadomi tego, jak ważną rolę 
odgrywamy w życiu naszych dzieci – otwieramy przed 
nimi świat i jesteśmy ich pierwszymi nauczycielami. 
Nawet wtedy, gdy rozpoczną naukę w przedszkolu 
i będą kontynuować ją w szkole, nasza rola nie musi 
ograniczać się do odpytywania ich z przerabianego 
na lekcjach materiału czy do sprawdzania zadań 
domowych. Okazując zainteresowanie tym, czego dzieci 
uczą się w szkole, i odnosząc ich nowo nabytą wiedzę 
do tego, co robią w domu, motywujemy je do dalszej 
nauki i wspieramy je w ich staraniach. Ogromnie ważne 
jest bowiem wykształcenie w dzieciach pozytywnego 
nastawienia do nauki oraz budowanie ich wiary we 
własne możliwości. 

„Poradnik dla rodziców/opiekunów” umożliwia rodzicom 
i opiekunom pomaganie dziecku w nauce języka 
angielskiego w domu i angażuje ich w motywowanie 
dziecka do dalszej pracy. 

Zawarte w „Poradniku dla rodziców/opiekunów” gry 
i zabawy zostały tak skonstruowane, aby nie zabierały 
wiele czasu i nie wymagały od rodziców/opiekunów 
znajomości języka angielskiego lub posiadania 
specjalistycznej wiedzy. Większość ćwiczeń można 
wykonywać kilkakrotnie, tak aby wydłużyć czas kontaktu 
dziecka z językiem angielskim. Ważne, by zawsze 
pochwalić dziecko po wspólnej zabawie. Nic bowiem 
bardziej nie motywuje małych uczniów do dalszych 
starań niż poczucie odniesionego sukcesu, radość 
z dobrze rozwiązanego zadania i docenienie ich wysiłku. 
Po zakończeniu ćwiczenia dobrze jest porozmawiać 
z dzieckiem o tym, co było dla niego interesujące, co 
sprawiało mu trudność, co było łatwe lub co warto 
jeszcze poćwiczyć. 

Mamy nadzieję, że wspólna nauka języka angielskiego 
poprzez gry i zabawy zawarte w „Poradniku dla 
rodziców/opiekunów” dostarczy zarówno Państwu, jak 
i Państwa dzieciom wiele radości, tak jak wiele radości 
przyniosło nam pisanie ćwiczeń i wspólne ich testowanie 
z naszymi dziećmi. Wierzymy, że będzie to dla wszystkich 
niezwykle cenne i miłe doświadczenie.
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New English Adventure Starter

Zapraszamy do współpracy rodziców i opiekunów 
małych uczniów, aby:

•  zmaksymalizować kontakt dziecka z językiem 
angielskim,

•  wyrobić w dzieciach nawyk systematycznej nauki 
w domu,

•  przybliżyć rodzicom i opiekunom zasady nowoczesnego 
nauczania języka angielskiego,

•  przestrzec przed zadawaniem niezwykle frustrujących 
dzieci pytań: „Czego się dzisiaj nauczyłeś/nauczyłaś?”, 
„Co było na lekcji?”.

W dzisiejszych czasach nie wątpimy już w konieczność 
uczenia się języków obcych. Nie dziwi więc fakt, że 
coraz więcej polskich dzieci rozpoczyna naukę języka 
angielskiego w bardzo wczesnym wieku. Nie wystarczy 
jednak tylko zagwarantowanie dzieciom wczesnego 
startu, aby być pewnym ich sukcesów w przyszłości – aby 
nauczanie było efektywne, należy sprostać naturalnym 
potrzebom dzieci wynikającym z etapu rozwoju 
intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego, na 
którym się znajdują. Obecnie wiemy, że dzieci uczą się 
inaczej niż młodzież i dorośli. Aby przybliżyć rodzicom 
i opiekunom małych uczniów nowoczesne zasady 
nauczania języka angielskiego, poniżej przedstawiono 
najważniejsze elementy nauczania skoncentrowanego na 
dziecku i jego rozwoju, które wykorzystywane są w kursie 
New English Adventure.

Nauka przez doświadczanie wiedzy całym sobą 

Podejście holistyczne, czyli nauka poprzez doświadczanie 
nowej wiedzy całym sobą, wymaga zaangażowania 
wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, 
a nawet smaku. Jednocześnie dziecko poznaje siebie 
i świat wokół, a więc ucząc się nowego języka, 
wszechstronnie się rozwija. Specjalne techniki pracy 
z dziećmi umożliwiają ćwiczenie nowych umiejętności: 
np. kreślenie obrazków lub cyfr w powietrzu pozwala na 
ćwiczenie wyobraźni oraz myślenia przestrzennego, ale 
jest też przygotowaniem do rozwijania motoryki małej, 
czyli do pisania.

Wielokrotność i różnorodność powtórzeń

W każdym rozdziale pierwsze lekcje poświęcone są 
wprowadzeniu nowych słów, a kolejne – aktywnemu 
ćwiczeniu i utrwalaniu poznanego materiału w różnym 
kontekście i w rozmaitych sytuacjach. Częste powtarzanie 
nowych słów, wyrażeń, piosenek i rymowanek ma pomóc 
dzieciom w zapamiętywaniu poprzez aktywne używanie 
nowego materiału językowego w różnych sytuacjach. 
Istotne jest, by powtórki oparte były na wszechstronnym 
wykorzystaniu zmysłów: wzroku (obrazki lub przedmioty, 
bezgłośne mówienie i czytanie z ust), słuchu (piosenki, 
nagrania, rozmowa z nauczycielem oraz innymi uczniami, 
gra w „głuchy telefon”), dotyku (dotykanie i nazywanie 
przedmiotów ukrytych w worku) oraz na ćwiczeniu 
ekspresji ciała (odgrywanie scenek).  

Ponieważ dzieci nie są w stanie skoncentrować uwagi na 
jednej rzeczy przez długi czas, istotne są częste zmiany 
typu i charakteru ćwiczeń. Nauczanie z New English 
Adventure odbywa się poprzez gry i zabawy językowe, 
których uzasadnieniem jest nie tylko element rozrywki 
oraz dostarczenie pozytywnych przeżyć, lecz przede 
wszystkim walory edukacyjne. 

Język czynny i bierny

Wybór tematów oraz liczba słów i wyrażeń 
prezentowanych i ćwiczonych w czasie lekcji są efektem 
długotrwałych obserwacji zachowań dzieci. Aby nie 
zniechęcić małych uczniów, należy dopasować wymagania 
do możliwości dzieci. Liczba słów i wyrażeń, które poznają 
i których znaczenie rozumieją, w ogromnym stopniu 
przewyższa zasób słownictwa, którego potrafią używać. 
Taki proces odzwierciedla naturalną tendencję poznawania 
języków, zarówno ojczystego, jak i obcych. 

Okres ciszy

Nowoczesne nauczanie dzieci języka obcego polega 
na ćwiczeniu początkowo głównie rozumienia ze 
słuchu. Niezmuszanie dzieci do mówienia jest wyrazem 
respektowania „okresu ciszy“, którego długość w dużym 
stopniu zależy od indywidualnych predyspozycji każdego 
ucznia. 

Użycie języka polskiego na lekcjach języka 
angielskiego

W czasie lekcji bardzo ważne jest stwarzanie dzieciom 
warunków zbliżonych do naturalnego sposobu uczenia 
się języka, czyli bazowanie na budowaniu kontekstu, 
w którym dziecko nieustannie próbuje odgadywać 
znaczenia. Nie uczymy tłumaczenia i nie sprawdzamy 
zrozumienia za pomocą języka polskiego. W początkowej 
fazie służy on tylko do odnoszenia się do doświadczeń 
dzieci oraz do wymiany opinii czy refleksji dotyczących 
uczenia się. 

Piosenki i rymowanki

Piosenki, rytmiczne powtarzanie oraz rymowane teksty 
pomagają w zapamiętaniu nowego materiału z lekcji 
nie tylko dzieciom uzdolnionym muzycznie. Przyjemne 
muzyczne skojarzenia wzmacniają połączenia bodźców 
językowych z pamięcią.

Historyjki

W nauczaniu od dawna stosuje się metody związane 
z narracją, czyli tworzeniem opowiadań, w które 
wplecione są nowe elementy języka. Im bardziej 
fascynująca, niesamowita lub śmieszna historia, tym 
łatwiej i na dłużej jest ona zapamiętywana. Przedstawiane 
w książce sceny z Myszką Miki i jego przyjaciółmi są tak 
sugestywne, że dzieci z łatwością rozumieją kontekst 
sytuacji, pomimo że słuchają historyjki po angielsku.

Zaproszenie do współpracy dla rodziców i opiekunów
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Każdy rozdział „Poradnika” zawiera następujące 
elementy:

•  FILM I BOHATEROWIE 
W kursie New English Adventure pojawiają się znane 
i lubiane przez najmłodszych postacie z animowanych 
filmów studia Disney•Pixar. Oprócz bohaterów filmów 
pełnometrażowych, w każdym rozdziale uczniowie 
spotkają także Myszkę Miki i jego przyjaciół, których 
zabawne przygody będą mogli śledzić w historyjkach 
w każdej lekcji 4. 
Postacie te mają niezwykle motywujący wpływ na dzieci 
w młodszym wieku szkolnym. Dzieje się tak, ponieważ 
dzieci znają tych bohaterów i ich otoczenie, a poza tym 
filmy animowane kojarzą im się z przyjemnością i zabawą.  
Krótkie opisy filmów oraz ich bohaterów znajdują się 
w notatkach do poszczególnych rozdziałów.

•  PIOSENKI, RYMOWANKI I HISTORYJKI 
Wspólne słuchanie i śpiewanie to nie tylko wspaniała 
zabawa, lecz przede wszystkim wydłużenie czasu 
kontaktu z językiem angielskim. Płyta CD dołączona do 
zeszytu ćwiczeń stanowi część kursu, a teksty piosenek, 
rymowanek i historyjek oraz odniesienia do nich 
znajdują się w notatkach do poszczególnych rozdziałów. 

•  FILMY NA DVD 
Zachęcamy Państwa również do oglądania wspólnie 
z dzieckiem specjalnie przygotowanych filmów na płycie 
DVD dołączonej do książki ucznia, które stanowią część 
kursu. Każdy z czterech odcinków filmu, w których 
występują lubiane przez dzieci postacie z filmów 
Disneya, utrwala słowa i zwroty poznane na lekcjach. To 
kolejna wspaniała okazja do wydłużenia czasu kontaktu 
z językiem angielskim, a także świetna zabawa, zarówno 
dla dziecka, jak i dla rodzica.

•  SŁOWNICTWO 
W każdym rozdziale przedstawiona została lista nowych 
słów i struktur, które uczniowie poznają i ćwiczą 
w sytuacjach komunikacyjnych. Lista obejmuje jedynie te 
słowa i struktury, które dzieci poznają czynnie, a nie te, 
które wymagają tylko rozpoznania i rozumienia ze słuchu.

•  POBAWMY SIĘ RAZEM! 
To część zawierająca propozycje gier i zabaw, których 
celem jest zwielokrotnienie powtórzeń materiału 
i oswojenie dziecka z komunikacją w języku angielskim. 
Chcemy w ten sposób zminimalizować tremę, która tak 
często blokuje naturalność i spontaniczność wypowiedzi. 

Uwaga! Wspólne zabawy nie wymagają specjalistycznej 
wiedzy ani przygotowywania skomplikowanych materiałów. 
Gry i zabawy nie wykraczają poza materiał przerobiony na 
lekcji przez nauczyciela i nie są obowiązkowe.

Dodatkowe gry i zabawy (str. 15–22):
Każda z zabaw przeznaczona jest dla dwóch graczy, 
ale nie musisz podawać słów po angielsku. Jeżeli nie 
chcesz aktywnie brać udziału w zabawie, zachęć dziecko, 
by samo wykonywało wszystkie opisane czynności 
i podawało angielskie słowa. Dla dziecka najważniejszy 
jest spędzony z rodzicem czas.

Świadomość oraz tolerancja

Komunikacja językowa w klasie wymaga ciągłego 
kształtowania umiejętności współpracy w grupie, a więc 
poznawania siebie oraz wyznaczania granic „ja – inni”. 
Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia społeczne, 
które na pierwszym etapie możemy nazwać „ja i mój 
świat“. Powoli otwieramy dzieci na poznawanie kultury 
krajów anglojęzycznych, np. poprzez tradycyjne gry, 
zabawy oraz zwyczaje świąteczne. Jednocześnie poprzez 
świadome uczenie się języka angielskiego dzieci budują 
poczucie tożsamości z rodzimą kulturą i językiem 
ojczystym.

Zaangażowanie dzieci

Nauka języka obcego jest dużym wyzwaniem, a im 
większe jest zaangażowanie uczniów w lekcje, tym 
lepsze są rezultaty. Dzieci uczestniczą w przygotowaniu 
materiałów dydaktycznych, np. plakatów, którymi 
następnie dekorują klasę. W ten sposób rozwijamy 
twórcze myślenie oraz wiarę dzieci we własne możliwości 
i ich poczucie dumy ze swoich osiągnięć.

Samoocena

Nauczyciel nie ocenia uczniów, ale pokazuje ich mocne 
strony i podkreśla zakres zdobytej przez nich wiedzy. 
Odpowiadając na pytania nauczyciela: „Co podobało ci 
się najbardziej?“ lub „Jaka jest twoja ulubiona piosenka 
lub zabawa?“, dziecko poznaje siebie oraz nabiera 
odwagi w wyrażaniu swoich opinii. Dzięki samoocenie (na 
zakończenie każdego rozdziału) oraz prostym pytaniom 
o to, co dzieci już potrafią, wprowadzamy element 
świadomego uczenia się oraz umiejętność krytycznego 
spojrzenia na własne zaangażowanie w lekcje i na jakość 
wykonywanych prac. 

Tematyka rozdziałów

Zakres tematyczny prezentowanych słów jest najczęściej 
ustalany na podstawie opisu świata dzieci, czyli 
przedmiotów znajdujących się bezpośrednio wokół nich. 
Daje to możliwość zastosowania efektywnej metody 
reagowania całym ciałem, w której uczniowie reagują 
odpowiednim zachowaniem na polecenia lub usłyszane 
słowa, np.: „Znajdź książkę” – Find a book. Umiejętne 
obserwowanie dziecka pozwala na stopniowe zwiększanie 
trudności poleceń. W początkowej fazie uczniowie tylko 
wykonują polecenia, aby z czasem bawić się w nauczyciela 
i samemu je wydawać. Ten proces jest dość długi i można 
go przyspieszyć tylko przez częste powtarzanie poleceń 
i słów w formie różnorodnych gier językowych.

Motywowanie uczniów

Komunikacja w klasie wymaga konstruowania zadań 
z tzw. luką informacyjną – dzieci dowiadują się 
nowych rzeczy, wymieniając informacje. Praca w klasie 
odzwierciedla autentyczną komunikację w realnym 
świecie. W każdym rozdziale książki uczniowie poznają 
brytyjskie dzieci i słuchają ich, kiedy te wymieniają 
informacje na tematy będące w sferze zainteresowań ich 
polskich rówieśników. Motywowanie uczniów odbywa 
się poprzez zadania, które wymagają od nich nie tylko 
uważnego słuchania, lecz także przetwarzania informacji. 
W ten sposób ćwiczone są umiejętności kojarzenia, 
wyciągania wniosków lub nawet inteligentnego 
zgadywania.

Struktura „Poradnika dla 
rodziców/opiekunów”
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•  Dla każdego ucznia spotkanie z nowym nauczycielem 
i nieznanymi dziećmi jest dużym przeżyciem. Nie tylko 
nieśmiałe dzieci mają kłopot z nawiązaniem nowych 
znajomości i przyjaźni. Współczesne nauczanie języków obcych 
jest oparte na komunikacji oraz na możliwości wyrażania 
siebie, swoich uczuć i zainteresowań oraz dzielenia się z innymi 
swoimi przemyśleniami. Współpraca w grupie jest więc 
podstawą efektywnej nauki języka angielskiego.

•  Cykl czterech pierwszych lekcji ma głównie na celu ułatwienie 
dzieciom zaakceptowania nowego nauczyciela i innych 
dzieci w grupie. Liczba słów i wyrażeń wprowadzanych na 
pierwszych lekcjach jest bardzo ograniczona, by dzieci nie 
odniosły wrażenia, że obcy język to dla nich zbyt trudne 
wyzwanie. Bawimy się słowami brzmiącymi podobnie po 
polsku i po angielsku. Naszym celem jest wyczulenie dzieci 
na różnice między tymi językami oraz zainspirowanie ich 
do dalszego poszukiwania podobnych słów, czyli ćwiczenia 
umiejętności świadomego wsłuchania się w oba języki.

•  Na pierwszych zajęciach celowo nie używa się podręcznika, by 
dzieci nie były rozkojarzone i skoncentrowały swoją uwagę na 
pozostałych uczestnikach zajęć. W ten sposób rozpoczynamy 
proces integrowania grupy, w której każde dziecko chętnie 
będzie się uczyło. Najważniejsze jest to, by dzieci czuły się 
bezpieczne i akceptowane w grupie oraz kojarzyły naukę 
języka angielskiego z przyjemnymi chwilami.

PIOSENKI I RYMOWANKI
Pierwsza piosenka w tym rozdziale zatytułowana jest Hello! 
i stanowi miłe powitanie, które wprowadza dzieci w świat 
języka angielskiego i zaznajamia je z kursem. Kolejna piosenka 
zatytułowana Goodbye! to pożegnanie, możecie ją śpiewać 
np. podczas odprowadzania dziecka do szkoły. Nagranie 4. 
to rymowanka, w której uczniowie poznają angielskie nazwy 
kolorów. 

NAGRANIA 
Razem zaśpiewajcie piosenki z tego rozdziału. Zachęć dziecko do 
wspólnego śpiewania i rymowania.

Rozdział Hello!: Piosenka 1 (ścieżka 2)
Hello! Hello! 
Hello! Hello!
Hello! Hello!
Hello to you.
(x2)

Rozdział Hello!: Piosenka 2 (ścieżka 3)
Goodbye! Goodbye! 
Goodbye! Goodbye!
Goodbye! Goodbye!
Goodbye! Everyone.
(x2)

Rozdział Hello!: Rymowanka (ścieżka 4)
Red, blue, yellow and green. 
(x5)

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach:

Wyrażenia 
przydatne 
w codziennej 
komunikacji

Hello! 
Goodbye! 
Yes./No.
I’m (Ania). And 
you?

Cześć! 
Do widzenia! 
Tak/Nie.
Jestem (Ania). 
A ty?

Słowa, które brzmią 
bardzo podobnie 
w języku angielskim
i polskim, tzw. good 
friends („dobrzy 
przyjaciele“)

computer 
hamburger
hot dog 
radio 
telephone 

komputer 
hamburger 
hot dog
radio 
telefon 

Słowo teacher nauczyciel

Kolory blue 
green 
pink 
red 
yellow

niebieski
zielony
różowy 
czerwony 
żółty

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Zabawa: Wycieczka
Wyobraźcie sobie, że jesteście na wycieczce do innego kraju 
(niekoniecznie anglojęzycznego!). Wymieniajcie po angielsku 
powitania i pożegnania z napotkanymi zabawkami: Hello! 
Goodbye!

Gra z kostką
Wspólnie z dzieckiem przygotuj kostkę do gry. Umieść na 
niej obrazki przedstawiające nowe wyrazy: computer, radio, 
telephone, hot dog, hamburger. Rzucajcie na zmianę kostką 
i nazywajcie obrazki, które wypadły. Wygrywa ta osoba, która 
szybciej nazwie obrazek na kostce. Poniżej przedstawiono 
wzór wykonania kostki. Uwaga! Zamiast pisać na niej wyrazy 
rysujemy odpowiednie obrazki. 

hamburger

computer radio telephone

hot dog

Zabawa: Wyrażanie emocji
Jeden gracz mówi tylko Yes lub No tak, jakby był wesoły, 
smutny, zły lub zaskoczony. Zadaniem drugiej osoby jest 
odgadnięcie nastroju partnera. Gracze na zmianę mówią Yes/
No oraz wyrażają i odgadują różne emocje przekazywane tylko 
odpowiednią modulacją głosu. Ćwiczenie to ma uwrażliwić 
dzieci na uczucia innych.

Okres 
bezpodręcznikowy 
i rozdział Hello!
(Witaj/Witajcie!)
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1
FILM I BOHATEROWIE
Rozdział 1 oparty jest na filmie „Potwory i spółka” (Monsters 
Inc.). Bohaterami filmu są potwory Sully (Sulley) i Mike.

Sully i Mike  to przyjaciele, a zarazem koledzy z fabryki 
„Potwory i spółka” w mieście Monstropolis. Potwory z fabryki 
każdej nocy wchodzą przez szafy do dziecięcych pokoi, by 
straszyć maluchy i z ich krzyków wytwarzać energię. Są przy 
tym przekonane, że kontakt z dziećmi niesie zagrożenie, 
ponieważ ich dotyk jest toksyczny. Gdy więc pewnego dnia 
Sully niechcący wpuszcza do świata potworów dziewczynkę 
o imieniu Boo, w Monstropolis wybucha panika. Sully 
z pomocą Mike’a próbuje naprawić swój błąd, ale okazuje 
się, że nie jest to takie łatwe. Dzięki serii wspólnych przygód 
potwory przekonują się, że Boo jest zupełnie nietoksyczna, 
i zaprzyjaźniają się z nią.

PIOSENKI I RYMOWANKI
Rymowanki i piosenka w tym rozdziale wprowadzają i utrwalają 
nowe słownictwo: nazwy części ciała i liczby od 1 do 5. Dzieci 
poznają angielskie odpowiedniki nazw takich części ciała (body), 
jak dłonie (hands), głowa (head) i stopy (feet). Uczą się także 
prostych poleceń w języku angielskim, takich jak Touch your 
head (Dotknij głowy), Clap your hands (Klaszcz w dłonie), Move 
your body (Poruszaj ciałem) i Stamp your feet (Tupnij nogami). 

HISTORYJKA
Opis wydarzeń: Goofy chce pomóc Myszce Miki pomalować 
dom, ale niechcący przewraca drabinę, na której stoi Miki, 
i wylewa na siebie i na Mikiego farby. 

NAGRANIA 
Razem zaśpiewajcie piosenki z tego rozdziału. Zachęć dziecko do 
wspólnego rymowania, śpiewania i słuchania historyjki.

Rozdział 1: Rymowanka 1 (ścieżka 5)
My hands. My hands. 
My head. My head.
My feet. My feet.
My body. My body.

Rozdział 1: Rymowanka 2 (ścieżka 6)
One… two… three… four… five… 
One, two, three, four, five. 
(x2)

Rozdział 1: Piosenka (ścieżka 7)
One head, one head. 
Touch your head. 
One, two, three, four, five! 
Two hands, two hands.
Clap your hands. 
One… two… three… four… five…! 
One body, one body.
Move your body. 
One, two, three, four, five! 
Two feet, two feet.
Stamp your feet. 
One… two… three… four… five…! 
One, two, three, four, five!

Rozdział 1: Historyjka (ścieżka 8)
1  Goofy:  Hi, Mickey!  

Mickey:  Oh! Hello, Goofy! 
2  Goofy:  One…, two…, four…, five. One…? Two…?  

 Four…? Five…? 
3  Mickey:  Goofy, look! Yellow!  

Goofy:  Yellow? Oh yes! One, two, three, four, five! 
4  Mickey:  Goofy, green, please!  

Goofy:  Green? OK! 
5  Mickey/Goofy:  Ooooh noooo! 
6  Mickey:  My feet! My hands! Yellow!!!  

Goofy:  My head! My body! Green!!!

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach:

Części ciała body
feet 
hands
head 
my (feet)

ciało 
stopy
ręce
głowa 
moje (stopy)

Liczby one 
two 
three 
four 
five

jeden
dwa 
trzy 
cztery
pięć

Słowa left 
right

lewy, na/w lewo
prawy, na/w prawo

Nazwy czynności / 
polecenia

Clap your hands!
Move your body!
Stamp your feet!
Touch your head!

Klaszcz w dłonie!
Poruszaj ciałem!
Tupnij nogami!
Dotknij głowy!

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Zabawa: Słowniczek obrazkowy (Zeszyt ćwiczeń, 
strona 71)
Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 71 i popatrzcie na obrazki 
przedstawiające części ciała. Rodzic lub dziecko pokazuje 
obrazek, a zadaniem drugiej osoby jest nazwanie tego, co dany 
rysunek przedstawia.  
Druga wersja gry: rodzic lub dziecko nazywa część ciała 
przedstawioną na jednym z obrazków, a zadaniem drugiej osoby 
jest wskazanie odpowiedniego rysunku. Następnie zamieńcie się 
rolami.

Zabawa: Klaskanie
Rodzic klaszcze w dłonie (od jednego do pięciu razy), a zadaniem 
dziecka jest powiedzieć po angielsku, ile klaśnięć usłyszało.

Zgadywanka: Co to za liczba?
Rysuj na plecach dziecka liczby od 1 do 5. Jego zadaniem 
jest powiedzieć po angielsku, jaka liczba została narysowana. 
Następnie możecie zamienić się rolami. Inną odmianą tej zabawy 
może być delikatne stukanie palcami w plecy dziecka (jednym, 
dwoma, trzema, czterema lub pięcioma). Zadaniem dziecka jest 
odgadnąć, ile palców go właśnie poklepuje.

ROZDZIAŁ

My body
(Moje ciało)
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FILM I BOHATEROWIE
Rozdział 2 jest oparty na filmie „Zakochany kundel II: Przygody 
Chapsa” (Lady and The Tramp II: Scamp’s Adventure). 
Bohaterami filmu są: szczeniak Chaps (Scamp), jego przyjaciółka 
Lili (Angel) oraz Buster (przywódca psów podwórkowych). 

Jest to kontynuacja klasycznego filmu z 1955 roku. Lady 
i Tramp wychowują swoje szczenięta, z których najbardziej 
kłopotliwy jest Chaps. Żądny przygód ucieka z domu. Na 
ulicy poznaje Lili, a wraz z nią inne bezpańskie psy żyjące na 
wysypisku śmieci pod przewodnictwem sprytnego Bustera. 
Chapsowi bardzo podoba się nowe życie, do momentu, kiedy 
z jego winy Lili zostaje wyrzucona ze stada. Chaps zdaje sobie 
wtedy sprawę, ile stracił, i chce to odzyskać.

PIOSENKI I RYMOWANKI
Rymowanka w tym rozdziale wprowadza angielskie 
odpowiedniki nazw członków rodziny, takich jak: mama (mum), 
tata (dad), siostra (sister) i brat (brother). Piosenka utrwala 
poznane słownictwo i nazwy czynności. 

HISTORYJKA
Opis wydarzeń: Goofy przychodzi ze swoim nowym psem 
Samem w odwiedziny do Myszki Minnie, u której są także 
Myszka Miki i pies Pluto. Goofy rzuca Samowi kość, aby 
zaimponować przyjaciołom umiejętnościami psa, ale Sam 
niefortunnie wpada w kwiaty Minnie.

FILM NA DVD
Wspólnie z dzieckiem obejrzyj nagranie na płycie DVD New 
English Adventure Starter – odcinek 1.

NAGRANIA
Razem zaśpiewajcie piosenki z tego rozdziału. Zachęć dziecko do 
wspólnego rymowania, śpiewania i słuchania historyjki.

Rozdział 2: Rymowanka (ścieżka 9)
My mum, my dad, 
My sisters and my brother. 
(x2) 
This is my family. (x2) 
(2x)

Rozdział 2: Piosenka (ścieżka 10)
This is my home and my family.
Mum! Dad! Look at me!
This is my home and my family.
Mum! Dad! Look at me!
Run, jump, turn around!
Run, jump, turn around!
This is my home and my family.
Sisters! Sisters! Look at me! 
This is my home and my family. 
Sisters! Sisters! Look at me! 
Run, jump, turn around!
Run, jump, turn around!

Rozdział 2: Historyjka (ścieżka 11)
1  Goofy:  Hi, Minnie! Hello Mickey!  

Minnie/Mickey:  Good morning Goofy! 
2  Goofy:  Look, Minnie! This is Sam. Minnie: Oh,  

 hello Sam!
3  Goofy:  Sam, run! 
4  Goofy:  Sam, jump!
5  Goofy:  Oh no! Sam! Turn around! 
6  Goofy:  Sorry, Minnie. 

Minnie:  Oh, Sam!

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach:

Członkowie 
rodziny

mum 
dad 
sister 
brother
grandma
grandpa
friend

mama 
tata 
siostra 
brat 
babcia
dziadek 
kolega/koleżanka/
przyjaciel/przyjaciółka

Nazwy 
czynności / 
polecenia

Jump!
Run!
Turn around!

Podskocz!
Biegnij!
Obróć się!

Słowa family 
big
small

rodzina 
duży
mały

Wyrażenia This is my (mum).
Oh no! 
Sorry!

To jest moja (mama).
O, nie! 
Przepraszam!

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Gra: Bingo!
Przygotujcie kartkę papieru. Poproś dziecko, aby narysowało 
czterech dowolnych członków rodziny, których nazwy zna po 
angielsku. Następnie wymieniaj różne nazwy członków rodziny. 
Gdy dziecko usłyszy nazwę postaci, którą narysowało, skreśla 
odpowiedni obrazek. Kiedy skreśli wszystkie narysowane 
przez siebie postacie, woła: Bingo! Sprawdź, czy dziecko się 
nie pomyliło – poproś je, aby głośno podało nazwy członków 
rodziny, których obrazki skreśliło.

Zabawa: Czytanie z ruchu ust
Na zmianę jedna osoba bezgłośnie wymawia nazwy członków 
rodziny: mum, dad, brother, sister, grandma, grandpa, a druga 
odgaduje je, czytając z ruchu ust. Następnie bawcie się, 
wykorzystując wyrazy określające kolory, części ciała lub liczby 
od 1 do 5.

2
ROZDZIAŁ

My family
(Moja rodzina)
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FILM I BOHATEROWIE
Rozdział 3 oparty jest na filmie „Toy Story 3” (Toy Story 3). 
Bohaterami filmu są zabawki, m.in.: szeryf Chudy (Woody), 
strażnik kosmosu Buzz Astral (Buzz Lightyear), kowbojka Jessie 
i dinozaur Rex. 

Andy, chłopiec z pierwszej części „Toy Story”, dorósł 
i wybiera się na studia. Pragnie zabrać ze sobą swoją ulubioną 
zabawkę z dzieciństwa – szeryfa Chudego, a resztę zabawek 
przenieść na strych. Przez przypadek wszystkie zabawki 
Andy’ego trafiają do przedszkola „Słoneczko”. Nawiązują 
tam nowe znajomości i czują się znów potrzebne, dlatego 
wszystkie, poza Chudym, postanawiają zostać w przedszkolu. 
Tymczasem Chudy chce za wszelką cenę wrócić do Andy’ego. 
Gdy przez przypadek dowiaduje się, że w przedszkolu jego 
przyjaciołom grozi wielkie niebezpieczeństwo ze strony 
rządzącego tam żelazną ręką Tulisia, wprowadza w życie plan 
wielkiej ucieczki z przedszkola „Słoneczko”.

PIOSENKI I RYMOWANKI
Skandując rymowankę i śpiewając piosenkę z tego rozdziału, 
dzieci uczą się nazw przedmiotów związanych ze szkołą, takich 
jak: książka (book), długopis (pen), ołówek (pencil) i gumka 
(rubber) oraz łączenia przymiotników (kolorów i rozmiarów) 
z rzeczownikami, np.: a (red) (pencil), a (big) (bag). 

HISTORYJKA
Opis wydarzeń: bohaterowie jadą na wycieczkę, aby malować 
obrazy w plenerze. Miki pakuje plecaki przyjaciół do samochodu 
i pyta ich o zawartość bagażu. Ku zdziwieniu wszystkich Pluto 
zapakował worek pełen kości, które próbował ukryć pod 
pudełkiem kredek.

NAGRANIA 
Razem zaśpiewajcie piosenki z tego rozdziału. Zachęć dziecko do 
wspólnego rymowania, śpiewania i słuchania historyjki.

Rozdział 3: Rymowanka (ścieżka 12)
A pencil. A pencil. Pick up a pencil.
A chair. A chair. Point to a chair.
A pen. A pen. Pick up a pen.
A table. A table. Point to a table.

Rozdział 3: Piosenka (ścieżka 13)
Refren: 
A big bag, a small bag. What’s in your bag? (x2)
A red pencil, a red pencil, a red pencil.
(Refren) 
A blue crayon, a blue crayon, a blue crayon.
(Refren) 
A green book, a green book, a green book. 
(Refren)

Rozdział 3: Historyjka (ścieżka 14)
1  Mickey:  Hi Minnie! Your bag, please.  

Minnie:  Here you are. 
2  Mickey:  What’s in your bag?  

Minnie:  A big book… and a big pencil.
3  Mickey:  Hello Goofy! Your bag, please.  

Goofy:  Here you are. 
4  Mickey:  What’s in your bag?  

Goofy:  A blue pen… and a small pencil. 
5  Mickey:  Pluto? What’s in your bag? 
6  Mickey:  A red crayon… a blue crayon… and…  

Minnie:  Oh Pluto!

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach:

Przedmioty 
w klasie

bag
book
chair 
crayon
pen 
pencil 
rubber 
table
board
carpet
desk

plecak
książka 
krzesło 
kredka
długopis 
ołówek 
gumka 
stół
tablica
dywan
biurko

Wyrażenia 
i zwroty

a (green) (book)
Pick up a (pen)!
Point to a (chair)!
What’s in your bag?
Your bag, please.
Here you are.

(zielona) (książka)
Podnieś (długopis)!
Wskaż (krzesło)!
Co jest w twoim plecaku?
Podaj mi swój plecak.
Proszę (zwrot używany 
przy podawaniu).

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Zabawa: Znajdę
Poproś dziecko o przyniesienie kilku znajdujących się w pokoju 
przedmiotów, które wcześniej zostały przez Ciebie przygotowane. 
Powiedz: Find a small green pencil. Find a big yellow book itd.

Zabawa: Czego brakuje?
Połóż na stole przedmioty, które dziecko potrafi nazwać po 
angielsku, np. czerwoną książkę, mały ołówek, zielony długopis 
itd. Poproś dziecko, by zapamiętało, co znajduje się na stole. 
Przykryj przedmioty np. obrusem i następnie ukradkiem wyjmij 
jeden z nich. Zdejmij nakrycie i zapytaj, czego brakuje (What’s 
missing?). Zachęć dziecko, żeby odpowiadało po angielsku, np.: 
A small pencil, a red book.

Zabawa: Głośniej  – ciszej
Ukryj przedmiot, który dziecko potrafi nazwać po angielsku, np. 
rubber (gumka). Powtarzaj nazwę przedmiotu, podczas gdy dziecko 
stara się go znaleźć. Gdy dziecko oddala się od przedmiotu, mów 
nazwę coraz ciszej, aż dojdziesz do szeptu, a gdy się do niego zbliża 
– mów dane słowo coraz głośniej, aż do okrzyku radości.

Zabawa: Czarowanie 
Przygotujcie wcześniej po dwa takie same przedmioty (których 
nazwy dziecko poznało w tym rozdziale), ale różnej wielkości, 
np. duży i mały ołówek, dużą i małą książkę. Udawaj, że 
jesteś czarodziejem. Podczas gdy wykonujesz gest czarowania 
i wypowiadasz magiczne zaklęcie, dziecko podmienia mały 
ołówek na duży i oboje cieszycie się, wołając: Big! Następnie 
zamieniacie się rolami: dziecko jest czarodziejem, a Ty podmieniasz 
przedmioty i oboje wołacie: Small! Możecie na końcu wypowiadać 
dłuższe zwroty, np.: A big pencil! A small pencil!

3
ROZDZIAŁ

My classroom
(Moja klasa)
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FILM I BOHATEROWIE
Rozdział 4 jest oparty na filmie „101 dalmatyńczyków” (101 
Dalmatians). Bohaterami filmu są: para dalmatyńczyków Pongo 
i Perdita, ich państwo – Roger i Anita oraz szkolna przyjaciółka 
Anity, Cruella De Mon (Cruella De Vil). 

Roger i Anita mieszkają w spokojnej londyńskiej dzielnicy 
wraz ze swoimi ulubieńcami – Pongo i Perditą, którzy wkrótce 
stają się szczęśliwymi rodzicami 15 szczeniąt. Ale kiedy na 
scenie pojawia się Cruella wraz z dwójką niewiarygodnie 
nieporadnych zbirów, Horacym i Jasperem, szczeniaki nagle 
znikają bez śladu, a wraz z nimi wszystkie pozostałe małe 
dalmatyńczyki w mieście! Pongo i Perdita muszą teraz zebrać 
swoich zwierzęcych przyjaciół, aby wytropić kryjówkę Cruelli 
i uwolnić szczenięta.

PIOSENKI I RYMOWANKI
Rymowanka w tym rozdziale utrwala liczby od 1 do 5 oraz 
wprowadza liczby od 6 do 10. Piosenka opowiada o przyjaźni 
między zwierzętami. Śpiewając ją, dzieci utrwalają nazwy 
zwierząt, takich jak: ptak (bird), kot (cat), koń (horse) i pies (dog). 

HISTORYJKA
Opis wydarzeń: bohaterowie są w wesołym miasteczku 
i podziwiają karuzelę ze zwierzętami. Następnie widzą diabelski 
młyn z gondolami w kształcie psów. Pluto myśli, że mowa 
o prawdziwych psach, i chcąc się z nimi „przywitać”, przez 
nieuwagę dostaje się na diabelski młyn.

FILM NA DVD
Wspólnie z dzieckiem obejrzyj nagranie na płycie DVD New 
English Adventure Starter – odcinek 2.

NAGRANIA 
Razem zaśpiewajcie piosenki z tego rozdziału. Zachęć dziecko do 
wspólnego rymowania, śpiewania i słuchania historyjki.

Rozdział 4: Rymowanka (ścieżka 15)
Dogs, dogs. How many dogs? (x2) 
1, 2, 3 (Woof, woof, woof!) 
4, 5, 6 (Woof, woof, woof!) 
7, 8, 9 (Woof, woof, woof!)
10! Let’s go! 
(x2)

Rozdział 4: Piosenka (ścieżka 16)
Refren: 
Animal friends, animal friends 
Animal friends, together.
Ten small puppies 
All black and white
With their mum and their dad.
And a bird. 
And a cat.
And a horse.
And a dog.
(Refren)
(x2)

Rozdział 4: Historyjka (ścieżka 17)
1  Mickey:  Look! It’s a rabbit!  

Minnie:  Yes, and a horse!  
Goofy:  A big horse!

2  Goofy:  Look! It’s a cat!  
Minnie:  And a bird!  
Mickey:  A black bird! 

3  Mickey:  Look, dogs!  
Minnie:  White dogs!  
Goofy:  How many? 

4  Mickey:  1, 2, 3…  
Minnie:  …4, 5, 6…  
Goofy:  …7, 8, 9… 

5  Mickey:  Ten!  
Minnie:  Let’s go! Pluto! … Pluto?!  
Goofy:  Loook!  
Mickey:  Oh no! 

6  Mickey:  Oh Pluto!

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach:

Liczby six
seven
eight
nine
ten

sześć 
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć

Nazwy zwierząt bird 
cat 
dog 
horse 
rabbit 
fish
hamster
tortoise

ptak
kot 
pies
koń
królik
ryba
chomik
żółw

Kolory black 
white

czarny
biały

Słowo puppy/puppies szczeniak/szczeniaki

Wyrażenia 
i zwroty

It’s a (dog).
How many?
Let’s go!

To jest (pies).
Ile?
Chodźmy!

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Zabawa: Magiczny ołówek
Wyobraźcie sobie, że trzymacie w rękach duży magiczny ołówek. 
Rysujcie w powietrzu przedmioty lub zwierzęta, które dziecko 
potrafi nazwać po angielsku. Następnie wspólnie mówcie te 
wyrazy, np. a dog.

Zgadywanka: Co to za liczba?
Rysuj na plecach dziecka liczby od 1 do 10. Jego zadaniem 
jest powiedzieć po angielsku, jaka liczba została narysowana. 
Następnie możecie zamienić się rolami.

Zabawa: Donald says
To tradycyjna zabawa angielska, polegająca na wydawaniu sobie 
nawzajem (lub tylko rodzic dziecku) poleceń, które wykonuje się 
jedynie wtedy, gdy są one poprzedzone zdaniem: Donald says. 
(Jeśli mówi się samo polecenie, druga osoba go nie wykonuje.)
Polecenia, z którymi dziecko powinno sobie poradzić, to np.: 
Donald says: Pick up a book, Donald says: Find a …, Donald 
says: Jump, Donald says: Sit down, Donald says: Stand up.

4
ROZDZIAŁ

Animals
(Zwierzęta)
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FILM I BOHATEROWIE
Rozdział 5 jest oparty na filmie „Gdzie jest Nemo?” (Finding 
Nemo). Bohaterami filmu są rybka Marlin i jego syn Nemo, 
przyjaciółka Marlina Dory oraz ekipa z akwarium, w której skład 
wchodzą: Idol (Gill), Malina (Peach), Rozdym (Bloat), Żółtek 
(Bubbles), Deb i Flo, Jacques oraz Bulgotek (Gurgle). 

Film opowiada o wielkiej podwodnej przygodzie 
nadopiekuńczego błazenka o imieniu Marlin i jego syna 
Nemo. Los rozdziela ich w okolicy Wielkiej Rafy Koralowej, 
gdzie Nemo zostaje niespodziewanie zabrany z oceanu i trafia 
do akwarium w gabinecie dentysty. Wspierany przez Dory, 
towarzyską, ale strasznie zapominalską rybkę, Marlin wyrusza 
w niebezpieczną podróż, by ratować swojego syna. Nemo 
tymczasem opracowuje własne plany powrotu do domu. 

*Gatunki ryb: Marlin, Nemo – błazenek, Dory – pokolec 
królewski, Idol – idolek mauretański, Malina – rozgwiazda, 
Rozdym – rozdymka, Żółtek – zebrasoma żółta, Deb i Flo – 
dascylus czarnopasy, Jacques – krewetka czyściciel, Bulgotek – 
gramma loreto. 

PIOSENKI I RYMOWANKI
Rymowanka w tym rozdziale opisuje różne zwierzęta żyjące 
w morzu: ośmiornice (octopus), rozgwiazdy (starfish), koniki 
morskie (seahorse) i ryby (fish). W piosence zatytułowanej „We are 
happy” zwierzęta żyjące w morzu śpiewają o tym, że życie pod 
wodą jest wspaniałe i są z tego powodu bardzo szczęśliwe. 

HISTORYJKA
Opis wydarzeń: bohaterowie są na plaży i szukają w morzu 
zwierząt. Pluto znalazł zwierzę, którego na początku nie można 
rozpoznać. Okazuje się, że to krab, który za karę za wykopanie 
go z piasku łapie Pluto za nos.

NAGRANIA 
Razem zaśpiewajcie piosenki z tego rozdziału. Zachęć dziecko do 
wspólnego rymowania, śpiewania i słuchania historyjki.

Rozdział 5: Rymowanka (ścieżka 18)
What’s this? What’s this? It’s a starfish, it’s a starfish. 
What’s this? What’s this? It’s an octopus, it’s an octopus. 
What’s this? What’s this? It’s a seahorse, it’s a seahorse. 
What’s this? What’s this? It’s a fish, it’s a fish. 
A starfish, an octopus, a seahorse and a fish.

Rozdział 5: Piosenka (ścieżka 19)
Refren: 
We are happy, we are happy, 
We are happy, here in the sea. 
We are happy, we are happy, 
We are happy, here in the sea. In the sea.
Purple fish, we are happy in the sea. (x3)
Happy fish, happy fish!
(Refren)
Pink fish, we are happy in the sea. (x3)
Happy fish, happy fish!
(Refren)
Orange shells, we are happy in the sea. (x3)
Happy fish, happy fish!
(Refren)
Blue starfish, we are happy in the sea. (x3)
Happy fish, happy fish!
(Refren)

Rozdział 5: Historyjka (ścieżka 20)
1  Mickey, Minnie and Goofy:  We are happy! We are  

 happy! We are happy, here in the sea! 
2  Mickey:  Look! It’s green… It’s big… A turtle!  

 It’s a big turtle! 
3  Minnie:  Look! It’s yellow… It’s small… A seahorse!  

 It’s a small seahorse! 
4  Goofy:  Look! It’s orange! It’s small!… A starfish!  

 It’s a small starfish! 
5  Mickey:  Look! It’s grey… It’s small… It’s a… 
6  Mickey:  Oh no! A crab! It’s a small, grey crab!  

Minnie:  Oh, Pluto!

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach:

Zwierzęta 
i obiekty 
morskie

crab
fish 
octopus
seahorse
shell
starfish
turtle

krab
ryba
ośmiornica
konik morski
muszla
rozgwiazda
żółw morski

Kolory brown
grey 
orange 
purple 

brązowy
szary 
pomarańczowy 
fioletowy 

Słowa happy 
sad
beach
clean
dirty

szczęśliwy 
smutny
plaża 
czysty
brudny

Zwroty I’m (happy).
We are happy in the sea.

It’s (purple).
It’s (clean).

Jestem (szczęśliwy).
Jesteśmy szczęśliwi 
w morzu.
To jest (fioletowe).
To jest (czyste).

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Zabawa: Zgadywanka obrazkowa
Rodzic zaczyna bardzo powoli rysować rybkę, a zadaniem 
dziecka jest jak najszybciej odgadnąć, co to jest, mówiąc po 
angielsku: Fish? Następnie w podobny sposób narysuj kraba, 
rozgwiazdę i muszlę.

Zabawa: Głośne liczby
Mów głośno w różnej kolejności liczby od 1 do 10. Zadaniem 
dziecka jest pokazanie tej liczby na palcach. Następnie zamieńcie 
się rolami.

Zabawy ze zwierzętami morskimi
Naszkicujcie na białym papierze kontury dużych i małych 
zwierząt i obiektów morskich (ryby, kraba, muszli, ośmiornicy, 
konika morskiego, żółwia morskiego i rozgwiazdy). Pomóż 
dziecku wyciąć te kształty. Pokolorujcie zwierzęta na różne 
(znane dziecku po angielsku) kolory. (Możecie również od razu 
wyciąć zwierzęta z kolorowego papieru.) Następnie jedna osoba 
mówi np. A big blue fish, a druga musi wskazać dużą niebieską 
rybę. Postępujcie tak samo z innymi kolorami i zwierzętami. 
Potem zamieńcie się rolami. Możecie też wykorzystać wycięte 
kształty do stworzenia teatrzyku.

5
ROZDZIAŁ

The sea
(Morze)
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FILM I BOHATEROWIE
Rozdział 6 oparty jest na filmie „Piotruś Pan” (Peter Pan). 
Bohaterami filmu są: troje rodzeństwa – Wanda (Wendy), Janek 
(John) i Michaś (Michael) oraz ich przyjaciele z Nibylandii – 
Piotruś Pan (Peter Pan) i wróżka Dzwoneczek (Tinker Bell). 

Piotruś Pan – chłopiec, który nie chciał dorosnąć – to ulubiony 
bohater opowieści na dobranoc Wandy, Janka i Michasia. Gdy 
zabiera ich do magicznej krainy Nibylandii, w której dzieciństwo 
trwa wiecznie, rozpoczyna się prawdziwa zabawa. Dzięki 
Dzwoneczkowi i cudownemu proszkowi wszyscy mogą latać 
i przeżywać niezapomniane przygody, których kulminacyjnym 
punktem jest ostateczne starcie Piotrusia z jego największym 
wrogiem – złym Kapitanem Hakiem.

PIOSENKI I RYMOWANKI
Słuchając rymowanki z tego rozdziału, dzieci poznają angielskie 
nazwy zabawek: boat (łódka), doll (lalka), ball (piłka) i teddy bear 
(miś). Piosenka zatytułowana „Let’s fly” pozwala utrwalić nazwy 
zabawek i powtórzyć nazwy kolorów. 

HISTORYJKA
Opis wydarzeń: Myszka Miki, Minnie i Goofy są w sklepie 
z zabawkami i wybierają prezent urodzinowy dla psa Pluto.

FILM NA DVD
Wspólnie z dzieckiem obejrzyj nagranie na płycie DVD New 
English Adventure Starter – odcinek 3.

NAGRANIA 
Razem zaśpiewajcie piosenki z tego rozdziału. Zachęć dziecko do 
wspólnego rymowania, śpiewania i słuchania historyjki.

Rozdział 6: Rymowanka (ścieżka 21)
A boat, a boat. Look, it’s a boat. 
Look, it’s a brown boat! 
A doll, a doll. Look, it’s a doll. 
Look, it’s a blue doll! 
A ball, a ball. Look, it’s a ball. 
Look, it’s a purple ball!
A teddy bear, a teddy bear. 
Look, it’s a teddy bear. 
Look, it’s a brown teddy bear!

Rozdział 6: Piosenka (ścieżka 22)
Refren:
Fly high. Let’s fly!
Let’s fly! Let’s fly!
(x2)
I’ve got a boat,
A big brown boat.
Come fly with me!
Come fly with me!
(Refren)
I’ve got a kite, 
A big blue kite. 
Come fly with me! 
Come fly with me! 
(Refren)
I’ve got a teddy bear, 
A small teddy bear. 
Come fly with me! 
Come fly with me! 
(Refren)

Rozdział 6: Historyjka (ścieżka 23)
1  Minnie:  Mickey, look! I’ve got a doll. It’s pink!  

Mickey:  A doll for Pluto? No… 
2  Mickey:  Look! A car! I’ve got a green car!  

Minnie:  A car for Pluto? No… 
3  Goofy:  I’ve got a ball and got a yo-yo. Hmm… a big  

 ball… and a small yo-yo.  
Mickey:  Oh no! Goofy, stop! 

5  Goofy:  Oh, I’ve got a kite! A yellow kite!  
Mickey/Minnie:  Yes! A kite! 

6  Mickey:  Here you are, Pluto.  
Goofy:  It’s a kite!  
Minnie:  It’s yellow and it’s big!  
Mickey/Minnie/Goofy:  Happy birthday, Pluto!

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach:

Zabawki ball 
boat 
car 
doll
kite 
teddy bear 
train
yo-yo

piłka
łódka 
samochód 
lalka
latawiec
miś 
pociąg
jo-jo

Słowa new 
old

nowy 
stary

Zwroty I’ve got a (boat). 
It’s a (purple) (doll).

I’ve got a (brown) (boat). 
Let’s fly!
Come fly with me!
Happy birthday!
A (car) for (Pluto)?

Mam (łódkę). 
To jest (fioletowa) 
(lalka).
Mam (brązową) (łódkę).
Polećmy!
Chodź, poleć ze mną!
Sto lat!
(Samochód) dla (Pluto)?

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Zabawa: Sklep z zabawkami lub przyborami 
szkolnymi
Zorganizujcie domowy sklep z zabawkami oraz przyborami 
szkolnymi (tymi, które dziecko potrafi nazwać po angielsku). 
Odgrywając na zmianę role sprzedawcy i kupującego, bawcie 
się w sklep. Wasza rozmowa jest bardzo uprzejma, więc nie 
powinno w niej zabraknąć zwrotów grzecznościowych: Please 
(Poproszę), Here you are (Proszę – kiedy coś podajemy) i Thank 
you (Dziękuję).
Klient:  Hello.
Sprzedawca:  Hello.
Klient:  A teddy bear/A yellow pencil, please.
Sprzedawca:  Yes. Here you are. (wykonując gest podawania)
Klient:  Thank you.

Zabawa: Znajdę
Rozłóż w różnych miejscach w pokoju zabawki/przybory 
szkolne/wycinanki zwierząt i obiektów morskich (z zabawy 
w poprzednim rozdziale), które dziecko potrafi nazwać po 
angielsku. Mów po polsku nazwę grupy przedmiotów do 
odnalezienia (za każdym razem używaj przedmiotów tylko 
z jednej grupy), a po angielsku ich liczbę, np.: Zabawki – four. 
Zadaniem dziecka jest odnalezienie czterech zabawek. Na koniec 
wspólnie głośno policzcie do czterech, wskazując znalezione 
zabawki. Jeżeli dziecko czuje się pewnie, może nazywać po 
angielsku znalezione przedmioty.

6
ROZDZIAŁ

Toys
(Zabawki)
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FILM I BOHATEROWIE
Rozdział 7 oparty jest na filmie „Księżniczka i żaba” (The Princess 
and the Frog). Bohaterami filmu są: Tiana, książę Naveen, 
aligator Louis i robaczek świętojański Ray. 

Tiana, 19-latka marząca o otwarciu własnej restauracji, 
mieszka w rozbrzmiewającym wspaniałą muzyką Nowym 
Orleanie. Pewnego dnia do jej domu trafia żaba, która nie 
dość, że umie mówić, to jeszcze twierdzi, że jest księciem 
zaklętym przez złego czarownika. Magiczny pocałunek nie 
kończy tej przygody, lecz dopiero rozpoczyna opowieść 
o księżniczce, zuchwałej żabie, śpiewających aligatorach 
i wielu innych baśniowych postaciach.

PIOSENKI I RYMOWANKI
Rymowanka w tym rozdziale wprowadza angielskie nazwy 
produktów spożywczych. Jej bohaterowie wymieniają produkty, 
które lubią. Piosenka mówi o produktach, które lubią i za 
którymi nie przepadają jej bohaterowie.

HISTORYJKA
Opis wydarzeń: Myszka Miki i Goofy jedzą u Minnie różne 
smakołyki. Na koniec ich uczty Pluto budzi się z drzemki i jest 
smutny, widząc, że przyjaciele zjedli wszystko, nie zostawiając 
nic dla niego. Na szczęście Minnie przygotowała dla Pluto 
specjalne wypieki. 

NAGRANIA
Razem zaśpiewajcie piosenki z tego rozdziału. Zachęć dziecko do 
wspólnego rymowania, śpiewania i słuchania historyjki.

Rozdział 7: Rymowanka (ścieżka 24)
I like chicken, I like cheese, 
I like cakes and I like milk. 
(x2) 
Chicken, cheese, cakes and milk! (x2)
(x2)

Rozdział 7: Piosenka (ścieżka 25)
I like bread, yum, yum! 
And I like juice, yum, yum!
I like milk, yum, yum!
And I like chicken. 
Refren:  
But I don’t like cheese! 
No, I don’t like cheese! 
I don’t like cheese! 
Yuck!!! 
I like apples, yum, yum! 
And I like pears, yum, yum!
I like eggs, yum, yum! 
And I like cakes. 
(Refren)
I like apples and I like bread
But I don’t like cheese! 
Yuck! Yuck!

Rozdział 7: Historyjka (ścieżka 26)
1  Minnie:  Apples, oranges and pears.  

Mickey:  And bananas?  
Minnie:  And bananas.  
Mickey:  Mmm, yum! I like bananas. 

2  Minnie:  Chicken, cheese and bread.  
Goofy:  And eggs?  
Minnie:  And eggs.  
Goofy:  Mmm! I like eggs. 

3  Mickey:  Mmm! I like cheese. And I like pears. Yum!  
Goofy:  Mmm! I like bread. Oh! And I like chicken. 

4  Goofy:  Milk and juice…  
Mickey: And cakes?!  
Minnie:  Here you are! Cakes! 

5  Mickey:  Mmm, I …like … cakes…  
Goofy:  And I like cakes too… yum… 

6  Minnie:  Oh Pluto! Sit down, here you are!

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach:

Produkty 
spożywcze

apples 
bananas 
bread 
cakes
cheese 
chicken 
eggs 
juice 
milk
oranges 
pears 
carrots
tomatoes

jabłka 
banany
chleb 
ciastka
ser 
kurczak 
jajka 
sok 
mleko
pomarańcze 
gruszki
marchewki
pomidory

Słowa Yum!
Yuk!

Pycha!
Fuj!

Wyrażenia i zwroty good for me
I like (eggs).
I don’t like (milk).

dobre dla mnie
Lubię (jajka).
Nie lubię (mleka).

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Gra: Bingo! 
Przygotujcie dwie kartki papieru. Każda osoba rysuje cztery 
dowolne produkty spożywcze, których nazwy zostały 
wprowadzone w tym rozdziale. Następnie na przemian mówcie 
nazwy różnych produktów spożywczych. Gracz, który słyszy 
nazwę produktu znajdującego się na jego kartce, skreśla 
odpowiedni rysunek. Osoba, która pierwsza skreśli wszystkie 
swoje rysunki, woła: Bingo!, a następnie głośno podaje nazwy 
produktów spożywczych, które skreśliła.

Zabawa: Kulinarna ciuciubabka
Przygotuj małe kawałki następujących produktów: sera, chleba, 
ugotowanego jajka, jabłka, gruszki, banana, pomarańczy, ciastka 
oraz trochę mleka w małym naczyniu. Dziecko z zawiązanymi 
oczami smakuje produkty i nazywa je po angielsku. Poproś 
dziecko o wybranie produktów, które zdecydowanie lubi 
lub których nie lubi. Rodzice podobnie wskazują produkty. 
Następnie skomentujcie swój wybór: I like… / I don’t like… 

Zabawa: Uczta dla misia/lalki
Dziecko przygotowuje zestaw produktów w formie szwedzkiego 
stołu. Zabawki podchodzą do stołu, wybierają produkty 
i komentują: Yum! / I like… lub Yuk! / I don’t like… 

7
ROZDZIAŁ

Food
(Jedzenie)
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FILM I BOHATEROWIE
Rozdział 8 jest oparty na filmie „Lilo i Stich” (Lilo and Stitch). 
Bohaterami filmu są: mała dziewczynka Lilo i jej starsza siostra 
Nani oraz przybyły z kosmosu Stich (Stitch). 

Mieszkająca na Hawajach mała samotna dziewczynka o imieniu 
Lilo przygarnia niewinne z pozoru stworzenie i nazywa je Stich. 
Lilo jest przekonana, że Stich to tylko zwykły szczeniaczek, 
i zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, iż jest on zbiegłym 
z innej planety niebezpiecznym wytworem eksperymentu 
genetycznego, któremu zależy jedynie na tym, by schronić 
się przed nadciągającym z kosmosu pościgiem. Niezachwiana 
wiara Lilo w „ohana”, hawajską tradycję rodziny, ostatecznie 
otwiera serce Sticha i ofiarowuje mu to, co nigdy nie miało stać 
się jego udziałem – miłość oraz umiejętność troski o innych.

PIOSENKI I RYMOWANKI
Rymowanka w tym rozdziale utrwala nazwy zwierząt morskich 
oraz nazwy kolorów. Piosenka opowiada natomiast o pikniku, 
jaki jej bohaterowie zorganizowali na plaży. Postacie wymieniają 
produkty spożywcze, jakie zabrały ze sobą. 

HISTORYJKA 
Opis wydarzeń: bohaterowie wybierają się na plażę pociągiem. 
Pluto wypuścił przez przypadek swój latawiec i próbując go 
złapać, prawie spóźnił się na pociąg.

FILM NA DVD
Wspólnie z dzieckiem obejrzyj nagranie na płycie DVD New 
English Adventure Starter – odcinek 4.

NAGRANIA 
Razem zaśpiewajcie piosenki z tego rozdziału. Zachęć dziecko do 
wspólnego rymowania, śpiewania i słuchania historyjki.

Rozdział 8: Rymowanka (ścieżka 27)
Happy holidays by the sea.
Make a sandcastle, one, two, three.
Crabs and starfish and shells too.
Red and pink and green and blue. 
(x2)

Rozdział 8: Piosenka (ścieżka 28)
Refren: 
Come to a picnic on the beach. 
Come to a picnic by the sea. 
Come to a picnic on the beach. 
Come to a picnic by the sea. 
We’ve got oranges and apples and cheese. 
For you and for me. 
We’ve got oranges and apples and cheese. 
For you and for me. 
(Refren) 
We’ve got chicken and bread and milk. 
For you and for me. 
We’ve got chicken and bread and milk. 
For you and for me. 
(Refren) 
We’ve got bananas and a delicious cake. 
For you and for me. 
We’ve got bananas and a delicious cake. 
For you and for me. 

Rozdział 8: Historyjka (ścieżka 29)
1  Minnie:  Oh Mickey, I’m happy!  

Mickey:  Me too, Minnie! I like the beach! 
2  Mickey:  Look Minnie, it’s a red and purple ball!  

Minnie:  Ooh! And I’ve got a big book. 
3  Mickey:  Pluto! Your kite!
4  Minnie:  Oh no! Mickey, the train! 
5  Mickey/Minnie:  Pluto, jump! 
6  Mickey/Minnie:  Oh Pluto!

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach:

Miejsca 
i przedmioty 
związane 
z wakacjami

beach
sandcastle
sea
lake
mountains

plaża
zamek z piasku
morze
jezioro
góry

Słowa delicious
picnic

pyszny
piknik

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Zabawa: Angielski kalejdoskop
Otwierajcie podręcznik na przypadkowych stronach i na zmianę 
nazywajcie po trzy przedmioty, zwierzęta lub kolory widoczne na 
obrazkach. Zabawa nie powinna trwać zbyt długo – przerwijcie 
ją, gdy tylko dziecko poczuje się znużone.

Zabawa: Zakręcone kategorie
Przygotuj kilka zbiorów po 4–5 przedmiotów, np. zabawki, 
produkty spożywcze, przybory szkolne, obrazki ze zwierzętami. 
W każdym zbiorze umieść jeden niepasujący element (np. 
lalka, miś, pociąg, piłka, jajko). Zadaniem dziecka jest 
odnalezienie tego przedmiotu, nazwanie go po angielsku oraz 
umotywowanie po polsku swojego wyboru. Następnie poproś 
dziecko, aby dołożyło ten przedmiot do zbioru odpowiedniej 
kategorii.

8
ROZDZIAŁ

My holiday
(Moje wakacje)
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Różne zwyczaje – kształtowanie świadomości kulturowej dziecka
Nauka języka angielskiego staje się stopniowo przygodą z inną kulturą. Nie dotyczy ona tylko obrzędów i zwyczajów 
w czasie świąt Wielkanocy lub Bożego Narodzenia, lecz również codziennych zachowań ludzi. Na lekcjach dzieci poznają 
podstawowe słowa i rozmawiają z nauczycielem o zwyczajach popularnych w krajach anglojęzycznych. Bez względu na 
temat i zakres zwyczajów podkreślamy ich inność i różnorodność, świadomie unikając ich wartościowania – inny nie znaczy 
lepszy lub gorszy. Chcemy rozwijać w dzieciach otwartość i szacunek dla ludzi z innych krajów, a jednocześnie kształtować 
ich świadomość naszych rodzimych zwyczajów.

Święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii obchodzone 
są od 24 do 26 grudnia. 24 grudnia to Wigilia – Christmas 
Eve, 25 grudnia to Christmas Day – pierwszy dzień świąt, 
a 26 grudnia to Boxing Day – drugi dzień świąt. W Wigilię 
dzieci wieszają przy kominku lub przy swoich łóżkach 
specjalne świąteczne skarpety – stockings. Święty Mikołaj 
przychodzi do dzieci w nocy i wkłada do skarpet prezenty. 
Dzieci otwierają swoje podarunki w Christmas Day, czyli 
25 grudnia. Tego dnia cała rodzina je świąteczny obiad, 
na który podaje się zazwyczaj indyka z pieczonymi 
ziemniakami i warzywami, a na deser świąteczny pudding 
– Christmas pudding. Przy świątecznym stole rozrywa 
się crackers, czyli duże przedmioty w kształcie cukierka. 
W środku znajdują się: mała zabawka, krótki żart oraz 
papierowa czapeczka. 

PIOSENKA
Piosenka w tym rozdziale dotyczy świąt Bożego Narodzenia. 
Dzieci, które śpiewają, życzą wszystkim wesołych świąt. 

NAGRANIA 
Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę z tego rozdziału. 

Rozdział Happy Christmas!: Piosenka (ścieżka 30)
Refren:  
Happy Christmas, Happy Christmas,  
Happy Christmas day. 
Here comes Father Christmas,  
Happy Christmas everyone. 
(x2) 
Clap your hands and stamp,  
Clap your hands and stamp. 
Clap your hands and stamp your feet,  
Happy Christmas everyone.
(Refren)
Clap your hands and stamp … 
(Refren)

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach:

Słowa bell
Christmas  
 
Christmas card 
 
Christmas tree
Father Christmas 
present 
star
stocking

dzwonek
święta Bożego 
Narodzenia 
pocztówka 
świąteczna
choinka
Święty Mikołaj 
prezent 
gwiazda
skarpeta świąteczna

Zwroty Happy Christmas! Wesołych świąt 
Bożego Narodzenia!

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Zabawa: Znajdę (Zeszyt ćwiczeń, strona 72)
Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 72 i popatrzcie na obrazki 
przedstawiające przedmioty związane ze świętami Bożego 
Narodzenia. Pobawcie się w odszukiwanie różnych przedmiotów. 
Na zmianę wydawajcie sobie polecenia, np. Find a (present). 

Zabawa: Kartki / obrazki świąteczne
Przygotuj zbiór przedmiotów, książek, kartek i obrazków 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Na zmianę 
spróbujcie nazwać przynajmniej jeden element po angielsku. 
Wygrywa osoba, która nazwie więcej przedmiotów.

Święta i inne uroczystości

Happy Christmas!
(Wesołych świąt 
Bożego Narodzenia!)
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Wielkanoc to w Wielkiej Brytanii święto państwowe. 
Jest to święto chrześcijańskie, ale również powiązane 
ze nadejściem wiosny. Ludzie z tej okazji wysyłają 
sobie świąteczne kartki i wręczają czekoladowe jajka 
wielkanocne. Popularnym zwyczajem jest też malowanie 
jajek. Dzieci, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wierzą, 
że jajka przynosi i chowa zajączek wielkanocny, i w szkole 
lub ze swoimi rodzinami biorą udział w polowaniu na jajka 
wielkanocne (Easter Egg Hunt).

PIOSENKA
Piosenka w tym rozdziale mówi o zajączku wielkanocnym. Dzieci 
chcą, aby przyniósł im on jajka na Wielkanoc. 

NAGRANIA 
Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę z tego rozdziału. 

Rozdział Happy Easter!: Piosenka (ścieżka 31)
Easter Rabbit, Easter Rabbit 
Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. 
Bring us eggs for Easter. 
Bring us eggs for Easter.
Never stop. Never stop. 
(x2)

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcjach: 

Słowa związane 
ze świętami 
Wielkanocy

basket 
chick
Easter
egg
rabbit

koszyk
kurczaczek
Wielkanoc
jajko/pisanka
zajączek 

Zwroty Happy Easter! Wesołych świąt 
Wielkanocnych!

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Zabawa: Polowanie na jajka wielkanocne
Ukryj pisanki lub czekoladowe jajka wielkanocne w mieszkaniu, 
domu lub ogrodzie. Wygrywa osoba, która znajdzie ich 
najwięcej. Policzcie jajka po angielsku i nazwijcie ich kolory.

Zgadywanka: Przez dziurkę od klucza
W dużej czystej kartce papieru wytnij kształt dziurki od klucza 
lub inny otwór. Przygotuj różne obrazki lub kartki wielkanocne. 
Przykładając otwór do różnych części obrazka, proś dziecko 
o odgadywanie i nazywanie po angielsku przedmiotów, których 
fragmenty są widoczne, np. Easter rabbit, basket itd.

Dzień Matki jest obchodzony w Polsce 26 maja, a Dzień 
Ojca – 23 czerwca.

PIOSENKA
Piosenka w tym rozdziale związana jest z Dniem Mamy i Dniem 
Taty. Dziecko daje mamie prezent w postaci kwiatka, a tacie 
prezent w postaci kartki.

NAGRANIA 
Wspólnie zaśpiewajcie piosenkę z tego rozdziału. 

Rozdział Mum and Dad’s Day: Piosenka (ścieżka 32)
Mum, mum, a flower for you. 
A flower for you. (x2) 
Dad, dad, a card for you. 
A card for you. (x2) 
Mum, Dad, presents for you. 
Presents for you. (x2) 
Hurray, hurray, hurray! (x2)

SŁOWNICTWO
Nowe słowa i wyrażenia prezentowane oraz ćwiczone na lekcji: 

Słowa card
flower
present

kartka
kwiat
prezent

Zwroty for my (mum)
for you

dla mojej (mamy)
dla ciebie

POBAWMY SIĘ RAZEM!

Zabawa: Mama jest królową/Tata jest królem
Poproś dziecko o wybranie ulubionych zabawek i zaproszenie 
ich na przyjęcie z okazji Dnia Mamy i/lub Dnia Taty. Jest 
to wyjątkowy dzień, więc wspólnie z dzieckiem przygotuj 
papierową koronę dla siebie i drugiego rodzica. Popatrz 
na schemat wykonania korony – pasek należy zszyć tak, 
aby powstała obręcz. Upewnij się, że korona jest dobrze 
dopasowana do głowy. 

Zabawa z kolorowymi balonami
Dzień Mamy i Taty nie może obyć się bez baloników. Przygotuj 
balony w różnych kolorach. Na zmianę podrzucajcie je i łapcie, 
określając ich kolor. Jedna osoba może też wybrać kolor 
balonika, np. blue, a druga próbować jej przeszkodzić w jego 
złapaniu.

Happy Easter! Mum and Dad’s Day
(Wesołych świąt 
Wielkanocnych!)

(Dzień Mamy i Taty)
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1 Wydrukujcie dwie kopie arkusza.
2 Wytnijcie karty.
3 Zapoznajcie się z zasadami gry.

Gra: Snap!
•  Zabawa w parach. Każdy z graczy trzyma wszystkie swoje karty w ręku. Następnie obaj w tym samym czasie kładą na stół po 

jednej karcie. Osoba, która jako pierwsza zauważy, że karty są takie same (chodzi o karty przedstawiające tę samą czynność, 
niezależnie od tego, czy pokazują pełną postać, czy tylko jej cień), mówi: Snap! i podaje odpowiednią nazwę czynności 
wykonywaną przez dzieci na obrazku. Touch your head!/Clap your hands!/Stamp your feet!/Move your body!

•  Jeśli wybrane karty nie pasują do siebie, także należy nazwać przedstawione na nich czynności. 
•  Jeśli nie chcesz podawać nazwy czynności, poproś, żeby zrobiło to dziecko, ale jeśli poda poprawny zwrot, ma prawo zachować 

obie karty. 
•  Przed następną rozgrywką potasujcie karty. Wygrywa ten, kto zbierze ich najwięcej.

Rozdział 1  My body
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1 Wydrukujcie dwie kopie arkusza.
2 Wytnijcie drzewa genealogiczne.
3 Zapoznajcie się z zasadami gry.

Rozdział 2  My family

Zabawa: Moje drzewo genealogiczne 
•  Jeden arkusz jest dla Ciebie, drugi dla dziecka. Każde z Was tworzy własne drzewo genealogiczne. Należy uzupełnić rysunki tak, 

aby były jak najbardziej podobne do członków Waszej najbliższej rodziny. Zadbajcie o odpowiednie fryzury oraz kolory włosów 
i oczu. 

•  Na górze arkusza jesteś Ty jako dziecko (w pracy dziecka to ono jest na górze), poniżej są rodzice i dziadkowie. Jeśli posiadacie 
rodzeństwo, zarówno Ty, jak i dziecko możecie je dorysować w odpowiednim miejscu drzewa.

•  Poproś dziecko, aby podało nazwy wszystkich przedstawionych członków obu rodzin, np. Grandpa Stefan. (Ciekawostka: 
pradziadek to great-grandfather, prababcia to great-grandmother.) 

•  Przymocujcie Wasze prace np. na lodówce i pochwalcie się nimi, kiedy przyjdą Was odwiedzić sportretowani bliscy.
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1 Wydrukujcie arkusz.
2 Wytnijcie karty.
3 Zapoznajcie się z zasadami gry.

Rozdział 3  My classroom

Zabawa: Moje przybory, twoje przybory
•  Każde z Was dowolnie koloruje przybory szkolne na swojej karcie. Następnie kładziecie na stole obydwie karty i dziecko 

porównuje swoją pracę z Twoją. Sprawdźcie, czy jest chociaż jedna rzecz, którą pokolorowaliście jednakowo. 
•  Dziecko opisuje każdy przedmiot, np.: It’s a pencil. It’s green. – It’s a pencil. It’s red.
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1 Wydrukujcie arkusz.
2 Wytnijcie kostki domina.
3 Zapoznajcie się z zasadami gry.

Rozdział 4  Animals

Gra: Domino
•  Najpierw poproś dziecko, by opisało zwierzęta widoczne na każdej kostce domina, np.: It’s a horse. It’s big. It’s black. 
•  Pomieszaj i rozdaj wycięte kostki domina. Na zmianę dokładacie kolejne kostki. Dziecko pilnuje, by obrazki tworzyły pary, i opisuje 

je po angielsku: It’s a bird. It’s small. It’s white. – Yes! It’s a bird. It’s small. It’s white. 
•  Dla urozmaicenia zabawy możesz specjalnie położyć złą kostkę – wówczas dziecko powinno zareagować, mówiąc: No!
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1 Wydrukujcie arkusz.
2 Wytnijcie część z obrazkami.
3 Zapoznajcie się z zasadami gry.

Rozdział 5  The sea

Zabawa: Morska rodzinka
•  Zachęć dziecko do stworzenia rysunku zabawnej morskiej rodzinki. Przyłóżcie arkusz do okna, a na wierzch połóżcie czystą kartkę. 

Obrazek będzie prześwitywał spod spodu. Odrysujcie tyle zwierząt (np. rozgwiazd), ile członków ma liczyć rodzinka. Następnie 
dodajcie odpowiednie elementy, np. okulary dla dziadka rozgwiazdy. 

•  Kiedy rodzinka będzie gotowa, poproś dziecko, by nazwało po angielsku wszystkich jej członków, np.: It’s grandpa starfish.
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1 Wydrukujcie arkusz.
2 Wytnijcie karty.
3 Zapoznajcie się z zasadami gry.

Rozdział 6  Toys

Zabawa: Co ukrywasz?
•  Pomieszaj i rozdaj wycięte karty. 
•  Dziecko losuje jedną z nich i nie pokazując Ci jej, sprawdza, jaki wylosowało obrazek. Następnie ukrywa ją w dłoniach za plecami 

i mówi np.: I’ve got a ball. Ty zgadujesz, czy to prawda, mówiąc: Yes lub No. 
•  Następnie sprawdzacie, jaką zabawkę naprawdę trzyma dziecko. 
•  Możecie też położyć karty na stole obrazkami do dołu i podobnie zgadywać i odkrywać je, mówiąc: A: I’ve got a doll. B: Yes!
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1 Wydrukujcie arkusz.
2 Wytnijcie karty.
3 Zapoznajcie się z zasadami gry.

Rozdział 7  Food

Zabawa: Piknik
•  Zaproś dziecko na piknik! 
•  Wytnij karty z koszykami oraz produktami spożywczymi. 
•  Każdy pakuje swój koszyk (nie musicie wykorzystać wszystkich produktów). Następnie dziecko wymienia po angielsku produkty, 

które zabrało każde z Was. Może też dodać, czy je lubi, czy nie, np.: Cheese – I like cheese! 
•  A może zdecydujecie razem, co byście zabrali do wspólnego koszyka? Koniecznie nazwijcie wybrane produkty po angielsku! 
•  Jeżeli chcecie bawić się w większym gronie, wystarczy wydrukować dodatkową kopię arkusza.
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1 Wydrukujcie arkusz.
2 Wytnijcie karty.
3 Zapoznajcie się z zasadami gry.

Rozdział 8  My holiday

Zabawa: Pocztówki z wakacji
•  Pomyślcie o tym, gdzie chcielibyście pojechać na wakacje, i jeszcze zanim się one zaczną, przygotujcie pocztówki! 
•  Zapytaj dziecko, jak nazywają się wakacyjne miejsca widoczne na ilustracjach (mountains, lake, sea). Popatrzcie na małe obrazki 

i wspólnie zastanówcie się, który z nich pasuje do której pocztówki.  
Uwaga! Obrazki mogą pasować do różnych miejsc, np. wskaż stopy i zapytaj dziecko, co przedstawia obrazek: Feet. Gdzie są 
najbardziej potrzebne stopy? Mountains! W górach chodzi się najwięcej. Ale można też spacerować po plaży: Beach! Z kolei 
książka (book) przyda się w każdym z tych miejsc. 

•  Poproś dziecko, by uzupełniło pocztówki pomysłami z małych obrazków, np. może narysować piknik nad jeziorem. Niech potem 
powie: Lake: picnic, apples, juice.


