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Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności

WRZESIEŃ Rozdział 1

1
Lekcja 
organizacyjna. 
Powitanie i 
przedstawianie 
się.

- powitania: hello;
- imiona bohaterów

serii: Alvin, 
Erlina, Frosty, 
Willow, Woody;

- nazwa Magic 
Forest

- Hello, I’m [Erlina/ 
Alvin/itd.];

- This is [Woody/ 
Willow/itd.]

- słuchanie: wskazywanie bohaterów podręcznika na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;
- reagowanie na polecenia: Open/Close your books.;
- mówienie: potwierdzanie i zaprzeczanie (Yes./No.), witanie i przedstawianie się, przedstawianie 

bohaterów podręcznika, udzielanie odpowiedzi na pytania Who is it?, What’s your name?;
- sprawności manualne: wycinanie postaci bohaterów podręcznika, przygotowanie kukiełek

Zeszyt ćwiczeń:
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2
Przedstawianie 
bohaterów 
podręcznika; 
potwierdzanie i 
zaprzeczanie.

- sprawności manualne: uzupełnianie elementów rysunku poprzez łączenie kresek, kolorowanie rysunku

3

Pytanie o  kolor. 
Poznanie 
podstawowych 
kolorów, 
wyrażanie 
upodobań.

- kolory: red, blue,
green, yellow, 
pink, orange 

- It’s [orange/green/ 
blue/itd.]

Zeszyt ćwiczeń:
- My favourite colour is 

[blue/pink/itd.]

- słuchanie: wskazywanie kolorów na rysunku zgodnie z nagraniem;
- mówienie: odpowiadanie na pytania: Who’s this? What colour is this? What is your favourite colour?;
- sprawności manualne: kolorowanie rysunku

Zeszyt ćwiczeń:
- sprawności manualne: kolorowanie elementów rysunku;
- rozpoznawanie wzoru: kolorowanie elementów rysunku zgodnie z przedstawionym schematem 

kolorów;
- mówienie: określanie swojego ulubionego koloru [My favourite colour is blue/red/itd.]

4
Historyjka 
obrazkowa 
Hello! –
powitania, 
pożegnania 

- powitania: 
Welcome!;

- pożegnania: 
Goodnight!

- Welcome to the Magic 
Forest!;

- Come with me!

- słuchanie: historyjka obrazkowa;
- mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:
- sprawności manualne: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka nalepkami, kolorowanie obrazka;
- mówienie: nazywanie bohaterów podręcznika przedstawionych na obrazku [This is Erlina/ Alvin/itd.]

5

Poznanie 
rzeczowników
i łączenie ich z
kolorem.

- sun, tree, apples,
oranges, frog, 
flower

What colour is the 
[sun/orange/frog/itd ?

- mówienie: odpowiadanie na pytanie What colour is the [sun/orange/frog/itd.]?;
- sprawności manualne: kolorowanie obrazka, rysowanie;
- słuchanie: wybór ulubionego koloru bohaterów podręcznika na podstawie nagrania (dwie opcje)

6 Poznajemy 
nazwy 
państw:UK, 
GERMANY,g
ra Musical 
Colours.

- nazwy państw: 
UK, Germany;

- bus, mailbox, 
tram

What colour is this? - mówienie: nazywanie kolorów, odpowiadanie na pytanie What colour is this?;
- słuchanie i reagowanie: dopasowanie bohaterów podręcznika do kolorów zgodnie z treścią nagrania, 

wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

M
y 

al
p

h
ab

et
 7 Ćwiczenia z 

alfabetem.
- rzeczowniki: ant,

bat, cap
- Hello, I’m [Bertie the 

bat].
- słuchanie: wskazywanie liter i obrazków zgodnie z nagraniem; śledzenie zdań i powtarzanie ich;
- pisanie: zapisywanie liter (a, b, c); uzupełnianie brakujących liter (a, b, c) w słowach;
- czytanie liter: rozpoznawanie tych samych liter w zbiorach, łączenie liter w słowa;
- pisanie po śladzie, czytanie: wklejanie nalepek w odpowiednie miejsca zgodnie z odtworzonymi 

podpisami
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Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

PAŻDZIERNIK Rozdział 2

8

9

Elementy 
wyposażenia 
ucznia. 
Polecenie Show 
me!

Nazywanie 
elementów 
wyposażenia 
ucznia z 
wykorzystaniem
pełnego zdania.

- wyposażenie 
ucznia: 
schoolbag, book,
pencil case, 
pencil, pen, 
rubber

- It’s a [book/ pen/itd.];
- My [pen/book/itd.] is 

[yellow/red/itd.]

- słuchanie: wskazywanie elementów wyposażenia ucznia przedstawionych na rysunku 
w kolejności zgodnej z nagraniem;

- reagowanie na polecenia: Show me [red/yellow/itd];
- mówienie: nazywanie elementów wyposażenia ucznia, określanie koloru posiadanych elementów 

wyposażenia ucznia, odpowiadanie na pytania What’s this? What colour is this?;
- sprawności manualne: kolorowanie rysunku, uzupełnianie rysunku (łączenie kresek)

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość: rozpoznawanie przedmiotów na niekompletnych obrazkach, odnajdywanie tych 

przedmiotów na rysunku przedstawiającym pokój ucznia;
- sprawności manualne: uzupełnianie niekompletnych rysunków przedstawiających elementy 

wyposażenia ucznia;
- mówienie: nazywanie elementów wyposażenia ucznia [It’s a pencil case/itd.]

10
Liczebniki 1-
5. 

Pytanie How 
mnay…? 
Polecenie 
Let’s count !

- liczebniki 
1 – 5

How many 
[schoolbags/flowers/itd.]?;

Let’s count!;

- mówienie: odpowiadanie na pytania: How many [schoolbags/flowers/itd.]?;
- reagowanie na polecenia: Let’s count!;
- liczenie i dodawanie;
- sprawności manualne: rysowanie (przedstawianie na rysunku wyniku dodawania)

Zeszyt ćwiczeń:
- liczenie: dopasowanie cyfr 1 – 5 do muchomorów z odpowiednią ilością kropek, zapisywanie liczby 

przedstawionych na rysunku elementów wyposażenia ucznia;
- sprawności manualne: zapisywanie cyfr (pisanie po śladzie), kolorowanie elementów rysunku

11
Historyjka

obrazkowa Time
for school!

- Odtwarzanie 
dialogu, 
odpowiadanie na
pytanie What’s 
this?

- - Time for school! - słuchanie: historyjka obrazkowa;
- mówienie: odpowiadanie na pytanie How many [books/pencils/itd.]?; zadawanie pytania What’s this?, 

nazywanie przedmiotów: It’s a [pen/book/itd.]; odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce 
obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:
- liczenie i sprawności manualne: uzupełnianie rysunku nalepkami przedstawiającymi brakującą liczbę 

przedmiotów;
- spostrzegawczość i sprawności manualne: kolorowanie rysunku zgodnie z instrukcją (poszczególne 

cyfry odpowiadają różnym kolorom);

3



- mówienie: określanie liczby przedmiotów: one [pencil], two [pencils] itd.; nazywanie przedmiotów i 
określanie ich koloru: It’s a [red pen.] itd.

12
Czasowniki 
określające 
czyności 
organizmów 
żywych.

- czasowniki: eat, 
breathe, grow, 
have babies;

- zwierzęta: ant, 
bat;

- rośliny: tree;
- rzeczowniki: 

living things, 
non-living things

- This is my [book.] - odróżnianie organizmów żywych od przedmiotów: kolorowanie organizmów żywych 
na rysunku;

- słuchanie: zaznaczanie na rysunku zgodnej z nagraniem liczby przedmiotów (ile z pięciu?);
- sprawności manualne i mówienie: rysowanie własnego wyposażenia szkolnego, opisywanie rysunku: 

This is my [pencil case]. It’s [pink.]

13
Nazwy państw
CUBA. 

Wykorzystanie
gry i zabawy 
do ćwiczenia 
poleceń

- nazwy państw: 
Cuba;

- nazwy gier 
i zabaw 
na wolnym 
powietrzu: tug-
of-war, 
hopscotch

- Go to school!;
- School is cool!;
- Say your name!

- mówienie: skandowanie, nazywanie elementów wyposażenia ucznia z pamięci;
- słuchanie i reagowanie: dopasowanie elementów wyposażenia ucznia do kolorów zgodnie 

z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

M
y 

al
ph

ab
et

1 
14 Ćwiczenia z 

alfabetem (def)
- rzeczowniki: 

duck, elf, flower
- It’s [Flora the 

flower.]
- słuchanie: wskazywanie liter i obrazków zgodnie z nagraniem; śledzenie zdań i powtarzanie ich;
- pisanie: zapisywanie liter (d, e, f); uzupełnianie brakujących liter (d, e, f) w słowach; 
- czytanie liter: rozpoznawanie liter składających się na dany wyraz w zbiorze i łączenie liter 

w słowa;
- pisanie po śladzie, czytanie: wklejanie nalepek w odpowiednie miejsca zgodnie z odtworzonymi 

podpisami

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

LISTOPAD Rozdział 3 – My Home /Mój dom/

15
Budynek i 
jego części – 
rzeczowniki.

- budynek i jego 
części: house, 
roof, floor, wall, 
door, window

- This is my house.;
- This is the [floor/ 

door/itd. It’s 
[green/red/itd.];

- The [door/roof/itd.] is 
[yellow/blue/itd.]

- słuchanie: wskazywanie elementów budynku na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;
- mówienie: nazywanie części budynku, określanie ich koloru, odpowiadanie na pytania: What’s this? 

What colour is the [wall]?; opisywanie własnoręcznie wykonanego modelu domku: This is my house. The
[door] is [blue.];

- spostrzegawczość: dopasowanie brakujących fragmentów do rysunków przedstawiających części 
budynku;
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16
Opisywanie 
modelu 
domku, 
stosowanie 
wyrażenia 
This is…

- sprawności manualne: kolorowanie obrazka, wykonanie prostego modelu domku

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość: wybór części budynku zgodnej z rysunkiem domku (dwie opcje), śledzenie drogi w 

labiryncie;
- sprawności manualne: kolorowanie rysunków;
- mówienie: nazywanie części budynku i określanie ich koloru: This is the [wall]. It is [yellow.]

17

18

Nazywanie 
mebli.

Przyimki 
miejsca, 
odpowiadanie a 
pytanie Where’s
.......?

Piosenka – 
Gdzie jest 
Woody?

- nazwy mebli: 
bed, chair, 
cupboard, table; 

- przyimki 
miejsca: in, on

- It’s a [bed/ table/itd.];
- This is my [chair/ 

cupboard/itd.]. It’s 
[pink/green/itd.];

- [Woody] is on the 
[table/chair];

- [Woody is in the 
[house/cupboard.]

- słuchanie: wskazywanie mebli na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; wskazywanie rysunków 
zgodnie z tekstem piosenki (gdzie jest Woody?);

- spostrzegawczość: dopasowanie mebli na rysunku do odpowiednich konturów;
- sprawności manualne: wykonywanie modeli mebli z plasteliny, uzupełnianie rysunków 

(łączenie kresek);
- mówienie: nazywanie mebli i określanie ich koloru: This is my [chair.] It is [blue.]; odpowiadanie na 

pytania: What’s this? Where’s [Woody/the pencil/itd.]?; informowanie o miejscu, gdzie ktoś/coś się 
znajduje: [Woody] is in [the cupboard/the house.], [Woody] is on [the table/the chair.]

Zeszyt ćwiczeń:
- rozpoznawanie wzoru i sprawności manualne: wypełnianie pustych okienek w tabeli rysunkiem 

odpowiedniego mebla (zgodnie ze schematem);
- spostrzegawczość: rozpoznawanie rysunków przedstawiających podobne sytuacje;
- mówienie: nazywanie mebli; określanie, gdzie znajdują się bohaterowie podręcznika przedstawieni na 

obrazkach

19 Historyjka 
obrazkowa- 
gdzie jest 
Frosty? 
Rozróżnienie: 
Who’s 
this/What’s 
this?

- czasownik wake 
up

- [Frosty] is in bed!;
- Wake up [Frosty]!

- słuchanie: historyjka obrazkowa;
- mówienie: odpowiadanie na pytania: What’s in your house?, Who/What is this? Where’s [Frosty]?; 

odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość i sprawności manualne: uzupełnianie rysunku domu nalepkami; 
- sprawności manualne: kolorowanie rysunków;
- mówienie: nazywanie mebli: It’s a [red table.] itd..; określanie, gdzie znajduje się Frosty na obrazkach

20
Nazwy zwierząt 
I ich “domów”. 

Polecenie 
LOOK!

- nazwy zwierząt 
domowych: 
bird, cat, dog, 
fish;

- nazwy „domów”
zwierząt: nest, 

- This is my [room/ 
bed/itd.];

- Look!

- spostrzegawczość: śledzenie drogi w labiryncie;
- słuchanie: kolorowanie książek znajdujących się na rysunku pokoju zgodnie z nagraniem;
- sprawności manualne i mówienie: rysowanie własnego pokoju, opisywanie rysunku: This is my room. 

Look! This is my [table.] itd.
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basket, 
doghouse, 
fish tank

21

22

Nazwy państw: 
USA, 
France.Pytanie 
ogólne –Is it..?

Znajomość 
tradycyjnych 
baśni i legend 
różnych krajów

- nazwy państw: 
USA, France;

- imiona 
bohaterów 
legend i baśni 
różnych krajów: 
Belle, Hansel 
and Gretel, 
Pocahontas, 
Jack

- Look at [Jack’s house/
the roof/itd.];

- Is it [in the 
cupboard/on the 
table/itd.]?

- mówienie: zwracanie uwagi na poszczególne elementy rysunku: Look at [Belle’s house/the window/itd.]; 
zadawanie pytania Is it [on the table/in the cupboard/itd.]? (zabawa w chowanego);

- słuchanie i reagowanie: dopasowanie elementów budynku do kolorów zgodnie z treścią nagrania, 
wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami

- spostrzegawczość i znajomość tradycyjnych baśni i legend różnych krajów: dopasowanie bohaterów 
baśni i legend do ich domów;

M
y 

al
ph

ab
et

/ 2
3 Ćwiczenia z 

alfabetem 
(GHI)

- rzeczowniki: 
ghost, hat, 
iguana

- [Iggy the iguana] is 
on the table.

- słuchanie: wskazywanie liter i obrazków zgodnie z nagraniem; śledzenie zdań i powtarzanie ich;
- pisanie: zapisywanie liter (g, h, i); uzupełnianie brakujących liter (g, h, i) w słowach; 
- czytanie liter: łączenie takich samych liter (pary: duża – mała litera); rozpoznawanie liter składających się

na dany wyraz w zbiorze i łączenie liter w słowa;
- pisanie po śladzie, czytanie: wklejanie nalepek w odpowiednie miejsca zgodnie z odtworzonymi 

podpisami

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności

GRUDZIEŃ Rozdział 4 –My Toys  (Moje zabawaki)

24

25

Poznajemy 
nazwy zabawek,
liczenie 
zabawek. 
Piosenka o 
zabawkach.

Pytanie  What 

- zabawki: ball, 
car, doll, plane, 
teddy, train

- How many [balls/ 
cars/itd.]?;

- Let’s count!;
- What have you got?;
- Here’s a [plane.];
- I’ve got a [red 

car/green train/itd.]

- słuchanie: wskazywanie zabawek na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; zaznaczanie 
na rysunku zabawek wymienionych w piosence;

- spostrzegawczość i liczenie: liczenie, ile zabawek danego rodzaju znajduje się na rysunku; 
- mówienie: wskazywanie: Here’s a [ball/car/itd.]; potwierdzanie/zaprzeczanie: Yes./No.; odpowiadanie na 

pytanie: How many [trains/balls/itd.]?; podawanie informacji o posiadanych zabawkach: I’ve got a 
[yellow plane/red ball/itd.].;

- sprawności manualne: kolorowanie obrazków

Zeszyt ćwiczeń:
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have you got?; 
odpowiedz –Ive 
got...

- spostrzegawczość i sprawności manualne: kolorowanie obrazków zgodnie z kolorem kropek 
w poszczególnych częściach rysunków; kolorowanie zabawek zgodnie z kodem, w którym cyfry 
odpowiadają poszczególnym kolorom;

- mówienie: nazywanie zabawek; opisywanie zabawek na rysunkach I’ve got [a blue ball.]

26

27

Liczebniki 
6 – 10. 
Dodawanie w 
zakresie 1-10.

Podawanie 
informacji o 
posiadanych 
zabawkach z 
podaniem ich 
liczby.

- liczebniki 
6 – 10

- Count [seven balls.];
- Is it a [doll/ 

train/itd.]?; 
- [Six] and [two] is 

[eight.];
- I’ve got a [teddy.]

- słuchanie: powtarzanie cyfr 1 – 6 za nagraniem; 
- słuchanie i sprawności manualne: łączenie kropek w kolejności zgodnej z nagraniem (instrukcja 

wykonania rysunku);
- dodawanie: dopasowanie zabawek do ich właścicieli na podstawie wyników dodawania;
- sprawności manualne: wykonanie papierowych nakładek na palce z poszczególnymi cyframi 

(1 – 10);
- mówienie: podawanie informacji o posiadanych zabawkach: I’ve got a [ball/plane/itd.]; liczenie do 

dziesięciu; odpowiadanie na pytania: What is it? Is it a [plane/teddy/itd.]?

Zeszyt ćwiczeń:
- sprawności manualne i liczenie: pisanie cyfr (pisanie po śladzie) i łączenie ich z rysunkami 

przedstawiającymi odpowiednią liczbę zabawek;
- sprawności manualne i dodawanie: kolorowanie zabawek na rysunku zgodnie z kodem, 

w którym kolory odpowiadają wynikom dodawania;
- liczenie i dodawanie: liczenie kropek, dodawanie liczby kropek z dwóch pól i zaznaczanie właściwego 

wyniku (trzy opcje); 
- mówienie: nazywanie zabawek zgodnie z odpowiadającymi im cyframi: One – [teddy], Two – [ball] itd.

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

Styczeń Rozdział 4

28 Historyjka 
obrazkowa My 
Toys.

Pojęcie – 
duży/mały

- - Let’s play!;
- Where’s the[ball?;
- It’s in the tree!

- słuchanie: historyjka obrazkowa;
- mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość i sprawności manualne: uzupełnianie rysunku nalepkami (zabawki); 
- sprawności manualne: kolorowanie rysunku;
- rozumienie relacji: dopasowanie małych zabawek do małego samochodu i dużych zabawek 

do dużego samochodu;
- mówienie: podawanie informacji o posiadanych zabawkach: I’ve got a [doll/itd.]
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29

Mówienie o 
upodobaniach i 
wielkości/ 
przymiotniki/. 
Czasownik 
związany z 
ochroną 
środowiska – 
recycle.

- rzeczowniki: 
coffee can, 
money box, 
marbles;

- czasownik: 
recycle;

- przymiotniki: 
big, small

- This is my favourite 
toy.;

- The [small ball] is in a
[small box.]

- sprawności manualne: kolorowanie rysunków;
- rozumienie relacji i mówienie: dopasowanie dużych zabawek do dużego pudełka i małych zabawek  do 

małego pudełka; opisywanie umiejscowienia zabawek: The [small train] is in the [small box.];
- sprawności manualne i mówienie: rysowanie ulubionej zabawki, opisywanie rysunku: This is my 

favourite toy. It’s a [car/plane.]

30 Nazwy państw: 
Russia.

Dopasowywanie 
zabawek zgodnie
z treścią 
nagrania. 

- nazwy państw: 
Russia;

- nazwy zabawek: 
Matryoshka

- I’ve got a [big/ small] 
[teddy/ car/itd.]

- spostrzegawczość: wskazanie zabawki różniącej się drobnym szczegółem od pozostałych 
w rzędzie;

- słuchanie i reagowanie: dopasowanie zabawek do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie nalepek 
w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

- dodawanie, sprawności manualne i mówienie: kolorowanie pociągu zgodnie z kodem, w którym kolory 
odpowiadają wynikom dodawania; opisywanie czynności dodawania: [Three] and [two] is [five.]

M
y 

al
p

h
ab

et
/  

 3
1 Ćwiczenia z 

alfabetem 
(JKL)

- rzeczowniki: 
jaguar, koala, 
lion

- [Lenny the lion] has 
got a ball.

- słuchanie: wskazywanie liter i obrazków zgodnie z nagraniem; śledzenie zdań i powtarzanie ich;
- pisanie: zapisywanie liter (j, k, l); uzupełnianie brakujących liter (j, k, l) w słowach; 
- czytanie liter: łączenie takich samych liter w pary (duża – mała litera); 
- czytanie słów: dopasowanie słów do rysunków;
- pisanie po śladzie, czytanie: wklejanie nalepek w odpowiednie miejsca zgodnie z odtworzonymi 

podpisami

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

LUTY Rozdział 5

32
Części twarzy. 
Wykonywanie 
poleceń: Touch, 
Pull out, Look at
me

- części twarzy: 
ears, eyes, hair, 
mouth, nose, 
tongue

- Touch your [ears/ 
nose/itd.];

- Pull out your tongue.;
- He/She’s got [four 

ears/one big eye/itd.];
- Look at me!

- słuchanie: wskazywanie części twarzy na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; wykonywanie 
prostych poleceń zgodnie z treścią piosenki (Touch your nose/ears/itd., Pull out your tongue.); 
numerowanie rysunków „potworów” zgodnie z kolejnością opisów w nagraniu;

- mówienie: nazywanie części twarzy; odpowiadanie na pytania: How many [eyes/ears]?, What colour is 
it?; opisywanie potworów: He/She’s got [one big eye/orange hair/itd.]; opisywanie własnoręcznie 
wykonanej maski „potwora”: Look at me! I’ve got…;

8



- sprawności manualne: wykonywanie maski „potwora”

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość i sprawności manualne: uzupełnianie brakujących rysunków nalepkami; uzupełnianie

rysunków twarzy brakującymi elementami;
- mówienie: opisywanie bohaterów podręcznika przedstawionych na rysunkach: [Frosty] has got  [a nose.]

33

34

Przedmioty 
związane 
z dbaniem 
o higienę 
osobistą.

Czasowniki 
związane z 
higieną osobistą.
Wydawanie 
poleceń.

- przymiotniki: 
dirty, clean; 

- przedmioty 
związane 
z dbaniem 
o higienę 
osobistą: brush, 
shampoo, soap, 
toothpaste;

- czasowniki: 
brush, wash

- [Woody] is dirty/clean.;
- Wash your [face/ 

hands/hair.];
- Brush your 

[hair/teeth.]

- słuchanie: wskazywanie przedmiotów związanych z dbaniem o higienę osobistą w kolejności zgodnej z 
poleceniami w nagraniu; 

- mówienie: wydawanie poleceń: Wash your [face.], Brush your [hair.]

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość: dopasowanie rysunków przedstawiających postacie wykonujące różne czynności do 

ich „cieni”;
- spostrzegawczość i sprawności manualne: kolorowanie rysunku twarzy zgodnie z kodem, 

w którym cyfry odpowiadają poszczególnym kolorom;
- mówienie: określanie czynności widocznych na rysunkach: Brush your[teeth.], Wash your [face.]; 

opisywanie twarzy „potwora”: He’s got [blue hair/itd.]

35

Historyjka 
obrazkowa MY 
FACE. 
Odtwarzanie 
dialogu.

Baśń Czerwony 
Kapturek. 

- postacie 
z baśni: Little 
Red Riding 
Hood, Big Bad 
Wolf

- Hello!;
- Bye!;
- Lovely flowers!;
- You’ve got big 

[eyes/ears/teeth]!;
- Smile!;
- Thank you!

- słuchanie: historyjka obrazkowa MY FACE;
- mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość: wyszukiwanie szczegółów różniących dwa rysunki; 
- mówienie: wypowiadanie znanych kwestii Czerwonego Kapturka: You’ve got big [eyes/ears/teeth.]; opisywanie 

szczegółów różniących dwa obrazki: He’s got blue hair. He’s got green hair. She’s got a small nose. She’s got a big 
nose itd.

 

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

MARZEC Rozdział 5

36

Wygląd  twarzy,
opis  pyszczka
kota i psa.

- - - spostrzegawczość: spomiędzy przedstawionych konturów części pyszczka wybór tych, które 
odpowiadają zdjęciom psa i kota;

- mówienie: opisywanie części pyszczka psa i kota: This is a cat/dog. It’s got [small ears/big eyes/itd.];
- słuchanie: kolorowanie twarzy zgodnie z instrukcjami w nagraniu; 
- sprawności manualne i mówienie: rysowanie portretu Mr/Miss Potato, opisywanie rysunku: Look at 

Mr/Miss Potato! He/She’s got [blue eyes/small ears/itd.]

9



37

38

Bohaterowie 
bajek 
telewizyjnych.

Oglądanie 
bajki – 
opisywanie 
bohaterów

- imiona 
bohaterów bajek 
telewizyjnych: 
Mickey Mouse, 
Pinocchio, 
Stitch, Lightning 
McQueen from 
Cars

- - spostrzegawczość: dopasowanie części twarzy przedstawionych na rysunkach do postaci 
na obrazku I w filmie;

- słuchanie i reagowanie: dopasowanie części twarzy do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie 
nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

- mówienie: opisywanie bohaterów bajek: He’s got [big ears/big nose/itd.]; nazywanie czynności: Wash 
your [hands.], Brush your [teeth.]

M
y 

al
p

h
ab

et
/ 3

9 Ćwiczenia z 
alfabetem 
(MNO)

- rzeczowniki: 
mouse, nut, 
orange

- [Nick the nut] has got
a big nose.

- słuchanie: wskazywanie liter i obrazków zgodnie z nagraniem; śledzenie zdań i powtarzanie ich;
- pisanie: zapisywanie liter (m, n, o); uzupełnianie brakujących liter (m, n, o) w słowach; 
- czytanie: dzielenie ciągu liter na słowa; łączenie słów z obrazkami;
- pisanie po śladzie, czytanie: wklejanie nalepek w odpowiednie miejsca zgodnie z odtworzonymi 

podpisami

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

MARZEC Rozdział 6

40
Wskazywanie 
produktów 
spożywczych. 
Robienie 
zakupów 
Piosenka –
FOOD.

.

- produkty 
spożywcze: 
food, bananas, 
biscuits, cheese, 
eggs, milk, 
sandwiches

- I like [eggs/ 
biscuits/itd.];

- Give me some!

- słuchanie: wskazywanie produktów spożywczych na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; 
zakreślanie produktów spożywczych pojawiających się w tekście piosenki;

- mówienie: wymienianie produktów spożywczych, które uczniowie lubią: I like [bananas/ 
sandwiches/milk/itd.]; proszenie o produkty: Give me some, please!;

- rozpoznawanie wzoru: wypełnianie pustych okienek w tabeli rysunkami odpowiednich produktów 
spożywczych (zgodnie ze schematem);

- sprawności manualne: wykonywanie pudełka na szkolne drugie śniadanie, kolorowanie obrazków 
przedstawiających produkty spożywcze

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość: dopasowanie rysunków produktów spożywczych do ich konturów na obrazku 

przedstawiającym nakryty stół;
- sprawności manualne: rysowanie produktów spożywczych;
- mówienie: robienie zakupów: Give me some[cheese], please!
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41

42

Lubiane i 
nielubiane 
produkty 
spożywcze.

Na pikniku – 
kultura 
spożywania, 
czasowniki 
związane z 
piciem i 
jedzeniem.

- produkty 
spożywcze: 
apples, ice 
cream, pizza, 
popcorn; 

- napoje: tea, cola;
- rzeczownik 

picnic

- I don’t like [pizza/ 
apples/itd.];

- Yummy!/Yuk!;
- My turn!;
- Come on, everyone!;
- Picnics are yummy!

- słuchanie: wskazywanie produktów spożywczych na obrazku w kolejności zgodnej z nagraniem; 
uzupełnianie rysunków buzi uśmiechem lub skrzywieniem w zależności od treści nagrania (lubiane i 
nielubiane produkty spożywcze); 

- odróżnianie zdrowego jedzenia od niezdrowych produktów spożywczych: gra planszowa;
- mówienie: określanie, które produkty uczniowie lubią, a których nie lubią: I like [pizza]. Yummy!, I don’t

like milk. Yuk!

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość: dopasowanie rysunków przedstawiających postacie, które właśnie coś zjadły/wypiły 

do produktów spożywczych;
- mówienie: wyrażanie swojego stosunku do produktów spożywczych przedstawionych 

na rysunkach: I like [biscuits.], I don’t like [tea.] itd.

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

KWIECIEŃ Rozdział 6

43

Historyjka 
obrazkowa – 
MY FOOD. 
Odtwarzanie 
dialogu z 
historyjki.

- - Let’s have a picnic!;
- What’s your favourite 

food?

- słuchanie: historyjka obrazkowa MY FOOD;
- mówienie: zadawanie pytania What’s your favourite food? i odpowiadanie na nie: [Apples]. Yum!; 

odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka odpowiednimi naklejkami; 
- sprawności manualne i mówienie: rysowanie produktów spożywczych na jednej z dwóch tac oznaczonych 

odpowiednio uśmiechniętą i niezadowoloną buzią i określanie swojego stosunku do tych produktów: I like [milk.], I 
don’t like [eggs.] itd.

44

Nazwy zwierząt.
Rozmawianie na
temat 
pochodzenia 
produktów 
spożywczych i 
upodobań..

- nazwy zwierząt: 
cow, chicken

- Do you like [ice 
cream/milk/itd.]?;

- We get [milk] from 
a [cow.];

- Does [Frosty] like [ice 
cream]?;

- What’s on your pizza?

- sprawności manualne: rysowanie produktów spożywczych (łączenie kresek);
- określanie pochodzenia produktów spożywczych;
- mówienie: określanie pochodzenia produktów spożywczych: We get [bananas] from a [tree.]; zadawanie

pytania Do you like [eggs]? i udzielanie odpowiedzi: Yes! Yummy! lub No! Yuk!; odpowiadanie na 
pytanie What’s on your pizza?: [Cheese and eggs.];

- sprawności manualne i mówienie: rysowanie swojego ulubionego produktu spożywczego, 
informowanie o ulubionym produkcie: I like [ice cream]! Yummy!

11



45

Nazwy państw- 
China , Turkey. 

Tradycyjna 
„herbatka” 
brytyjska.

- nazwy państw: 
China, Turkey

- Do you drink tea?;
- Change places!

- świadomość odmienności kulturowej: wybór artykułów spożywczych, które mieszkańcy Wysp 
Brytyjskich jedzą podczas posiłku zwanego „herbatą”;

- słuchanie i reagowanie: dopasowanie produktów spożywczych do kolorów zgodnie z treścią nagrania, 
wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;

- mówienie: wymienianie ulubionych produktów spożywczych: I like [pizza] and [biscuits] and 
[sandwiches] and… itd.

M
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al
p

h
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et
/ 4

6 Ćwiczenia z 
alfabetem (PQR)

- rzeczowniki: 
puppet, queen, 
rabbit

- [Penny the puppet] 
likes pizza.

- słuchanie: wskazywanie liter i obrazków zgodnie z nagraniem; śledzenie zdań i powtarzanie ich;
- pisanie: zapisywanie liter (p, q, r); uzupełnianie brakujących liter w słowach; 
- czytanie liter: łączenie tych samych liter w pary (duża – mała litera);
- czytanie słów: wyszukiwanie słów w diagramie wypełnionym literami;
- pisanie po śladzie, czytanie: wklejanie nalepek w odpowiednie miejsca zgodnie z odtworzonymi 

podpisami

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

KWIECIEŃ Rozdział 7 – My Animals ( Moje zwierzęta)

47
Nazwy zwierząt, 
wyrazy 
dżwiękonaśladowcze.
Opisywanie 
zwierząt, liczenie i 
kolorowanie.

- nazwy zwierząt: 
sheep, horse, 
hen;

- wyrazy dźwięko-
naśladowcze – 
głosy zwierząt: 
woof, baa, moo, 
miaow, cluck, 
neigh

- The [dog/horse/itd.] 
goes [woof/neigh/ itd.]

- słuchanie: wskazywanie zwierząt na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem; numerowanie 
zwierząt na rysunku zgodnie z kolejnością, w jakiej uczniowie słyszą ich głosy;

- mówienie: informowanie, jakie głosy wydają zwierzęta: The [cow] goes [moo.]; opisywanie rysunku:
Look! [Three green hens.];

- sprawności manualne: kolorowanie rysunku

Zeszyt ćwiczeń:
- sprawności manualne i mówienie: kolorowanie zwierząt, opisywanie rysunków: It’s a [blue cat.];
- liczenie: liczenie różnych gatunków zwierząt na rysunku, zapisywanie cyfr

48
Nauka piosenki 
– My animals. 
Nazywanie 

- czasowniki: 
climb, fly, jump, 
run, swim

- I can [climb/
jump/itd.];

- It can [fly/run/itd.];

- słuchanie: wskazywanie czynności przedstawionych na rysunkach w kolejności zgodnej 
z nagraniem; naśladowanie czynności wymienionych w tekście piosenki; 

- sprawności manualne i mówienie: wykonywanie kukiełek przedstawiających różne zwierzęta, 

12



czynności, jakie 
wykonują 
zwierzęta

- What can [you/
a horse/itd.] do? 

nazywanie zwierząt i określanie, co potrafią robić: It’s a [horse]. It can [jump.] itd.

Zeszyt ćwiczeń:
- sprawności manualne: uzupełnianie brakujących fragmentów rysunków (łączenie kresek); kolorowanie;
- mówienie: nazywanie czynności, jakie wykonują zwierzęta na rysunku

49

Historyjka 
obrazkowa – 
MY ANIMALS.,
czynności ,  
które potrafimy 
lub nie wykonać

.

- - Can you [climb/ 
swim/itd.]?;

- Yes, I can!/No, 
I can’t!;

- No, but I can 
[jump/run/itd.]!;

- I can’t [fly/ climb/itd.]

- słuchanie:    historyjka   obrazkowa  MY ANIMALS;
- mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka odpowiednimi naklejkami; 
- mówienie: informowanie, jakie czynności uczniowie potrafią wykonać, a jakich nie potrafią wykonać: 

I can [run], I can’t [fry.] itd.; zadawanie pytania: Can you [jump]? i udzielanie odpowiedzi: Yes, I can!/ 
No, I can’t!

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

MAJ Rozdział 7

50
Dzikie zwierzęta, 
opisywanie ich 
umiejętności.

- nazwy zwierząt: 
lion, hippo, polar
bear, flamingo, 
parrot, penguin

- What can a [lion/ 
parrot/itd.] do?;

- This is my farm!;
- How many animals are 

there in the farm?;
- Willow says, 

[jump/climb/itd.]!

- wiedza o zwierzętach, sprawności manualne i mówienie: kolorowanie płatków kwiatu 
z fotografią dzikiego zwierzęcia w zależności od czynności, z jakich wykonywania dane zwierzę słynie, 
opisywanie umiejętności zwierząt: It can [fly/climb/itd.];

- mówienie: zadawanie pytania Can you [jump]? i udzielanie odpowiedzi: Yes, I can./No, I can’t.; 
- reagowanie: naśladowanie czynności wymienianych przez nauczyciela (zabawa typu Simon says);
- sprawności manualne i mówienie: rysowanie farmy, opisywanie rysunku: This is my farm. Look! [A 

duck/two dogs/itd.]

51

52

Nazwy państw – 
Australia , Peru.

Zwierzęta  
charakterystyczne
dla tych państw.

Film o 
zwierzętach 
świata – 
opisywanie 
zwierząt

- nazwy państw: 
Australia, Peru;

- nazwy zwierząt: 
koala, llama, 
panda

- You’re a [duck]! - wiedza o zwierzętach: zwierzęta charakterystyczne dla Australii, Chin, Peru;
- rozpoznawanie wzoru: kolorowanie zwierząt rysunku zgodnie z przedstawionym schematem kolorów;
- słuchanie i reagowanie: dopasowanie zwierząt do kolorów zgodnie z treścią nagrania, wklejanie 

nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami;
- mówienie: nazywanie i opisywanie zwierząt na rysunku: a [green koala]; opisywanie umiejętności: I 

can [swim/run/itd.]I w na filmie

13
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3 Ćwiczenia z 
alfabetem 
(STUV)

- rzeczowniki: 
snail, tomato, 
umbrella, violet

- [Sam the snail] can 
sing.

- słuchanie: wskazywanie liter i obrazków zgodnie z nagraniem; śledzenie zdań i powtarzanie ich;
- pisanie: zapisywanie liter (s, t, u, v); uzupełnianie brakujących liter (s, t, u, v) w słowach; zapisywanie 

słów (kopiowanie wzoru); rozwiązywanie krzyżówki (hasła w postaci obrazków);
- pisanie po śladzie, czytanie: wklejanie nalepek w odpowiednie miejsca zgodnie z odtworzonymi 

podpisami

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

MAJ Rozdział 8 – My senses (Zmysły)

54

Czasowniki 
opisujące 
zmysły.

Nazywanie 
wrażeń, które 
ilustrują 
rysunki.

- czasowniki 
opisujące 
wrażenia: see, 
smell, hear, 
taste, touch;

- nazwy zwierząt: 
snail, rabbit

- I can [see/hear/itd.] 
with my 
[eyes/ears/itd.];

- I can [see/smell/itd.] a 
[snail/flower/itd.];

- I can [hear/taste/itd.] 
the …, but I can’t 
[hear/taste/ itd.] 
the …;

- What can you 
[smell/hear/itd.]?

- słuchanie: wskazywanie rodzajów wrażeń na rysunku w kolejności zgodnej z nagraniem;
- mówienie: informowanie, co widać na rysunku: I can see a [cat/snail/itd.]; 
- wiedza o świecie i mówienie: określanie, które z rzeczy, zwierząt, produktów żywnościowych 

na rysunku da się usłyszeć, powąchać, posmakować: I can [hear a train] but I can’t [hear 
a pencil.];

- sprawności manualne i mówienie: rysowanie tego, co można odbierać poszczególnymi zmysłami, 
opisywanie rysunku: I can [smell a pizza], I can [hear a car.] itd.

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość i mówienie: wskazywanie rysunku, który różni się od pozostałych w rzędzie, 

nazywanie wrażeń, jakie ilustrują rysunki: [touch, smell, hear itd.];
- mówienie: informowanie o treści rysunku: I can [see a mouse], I can [smell popcorn.] itd.

55
Rzeczowniki – 
dzień i noc.

It’s day / night.

- rzeczowniki: 
sun, moon, stars,
day, night 

- It’s day/night!;
- Is it day or is it night? 

- słuchanie: wskazywanie elementów rysunku przedstawiającego różnice pomiędzy dniem a nocą 
w kolejności zgodnej z nagraniem; 

- mówienie: określanie, czy rysunki przedstawiają czynności wykonywane za dnia, czy nocą: 
It’s day/might.

14



Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość i liczenie: liczenie gwiazd, księżyców i słoneczek na koszuli nocnej bałwanka 

Frosty’ego;
- spostrzegawczość i mówienie: kolorowanie rysunków przedstawiających dzień i noc, komentowanie 

rysunków: It’s [day]. Look at the [sun.] itd.
 

56

Czerwie
c

Historyjka 
obrazkowa – My
senses. 
Opowiadanie i 
interpretacja 
obrazków.

- - It’s a fairy party!;
- This is fun!;
- I love the Magic 

Forest!

- słuchanie: historyjka obrazkowa  My senses ;
- mówienie: odtwarzanie dialogu towarzyszącego historyjce obrazkowej

Zeszyt ćwiczeń:
- spostrzegawczość: uzupełnianie brakujących fragmentów obrazka odpowiednimi naklejkami; 
- mówienie: interpretowanie rysunków: [Frosty] can [taste] [ice carem.] itd.

57 Mówienie o dniu
I nocy.

- - It’s night/day. I can 
see [a bat].

- mówienie: komentowanie rysunków: I can see a [lion] at might.;
- sprawności manualne: wykonanie modelu nietoperza z wytłoczki do jajek; 
- słuchanie: dopasowanie postaci widocznych na obrazku do tego, co widzą zgodnie z treścią nagrania;
- sprawności manualne i mówienie: rysowanie obrazka przedstawiającego dzień lub noc 

i opisywanie go: It’s [night]. I can see [the stars/a bat/itd.]

Lekcja
Temat

Słownictwo Zwroty Rozwijane umiejętności 

Czerwiec Rozdział 8

58

Poznajemy 
zabytki, 
narodowe 
potrawy i 
instrumenty 
muzyczne 
Włoch i 
Wielkiej 
Brytanii.

- nazwy państw: 
Italy;

- nazwy 
produktów 
spożywczych: 
fish and chips;

- nazwy 
instrumentów 
muzycznych: 
bagpipes, violin;

- nazwy 
zabytków: 
Big Ben, 
Coliseum

- - sprawności manualne: uzupełnianie brakujących elementów rysunków (łączenie kresek);
- świadomość odmienności kulturowej: zabytki, narodowe potrawy i charakterystyczne instrumenty

 muzyczne Wielkiej Brytanii i Włoch;
- mówienie: określanie wrażeń charakterystycznych dla Wielkiej Brytanii i Włoch: I can [hear bagpipes], 

I can [see the Coliseum] itd.;
- słuchanie i reagowanie: dopasowanie czasowników opisujących wrażenia do kolorów zgodnie 

z treścią nagrania, wklejanie nalepek w miejsca otoczone odpowiedniego koloru gwiazdkami
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Czy widzisz 
zebrę? 
Ćwiczenia 
leksykalne, 
czytanie, 
pisanie, 
słuchanie. 

- rzeczowniki: 
wizard, fox, yo-
yo, zebra

- Can you see [Zara the 
zebra]?

- słuchanie: wskazywanie liter i obrazków zgodnie z nagraniem; śledzenie zdań i powtarzanie ich;
- pisanie: zapisywanie liter (w, x, y, z); uzupełnianie brakujących liter (w, x, y, z) w słowach;
- czytanie liter i pisanie: rozpoznawanie liter składających się na dany wyraz w zbiorze, zapisywanie 

odczytanych wyrazów;
- pisanie i czytanie: zapisywanie pierwszych liter słów przedstawionych na rysunkach 

i odczytywanie powstałego rozwiązania;
- pisanie po śladzie, czytanie: wklejanie nalepek w odpowiednie miejsca zgodnie z odtworzonymi podpisami

60 Powtórzenie słownictwa i zwrotów z podręcznika

Tematy dodatkowe 

Halloween : slownictwo,, wykonywanie rysunków

Święta Bożego Narodzenia: słownictwo i zwroty związane ze Świętami Bożego Narodzenia: Christmas, Merry Christmas, It’s Christmas time, Christmas tree, Santa, reindeer, sleigh, 
presents; nauka piosenki Jingle Bells; kolorowanie obrazka; wybieranie prezentów dla bohaterów podręcznika: A [train] for [Frosty.] itd.; wykonanie kartki świątecznej

Dzień Matki: słownictwo i zwroty związane z obchodzeniem Dnia Matki: heart, love, hugs, kisses, Mother’s Day, Happy Mother’s Day, This flower is for you, Mum; nauka piosenki 
związanej z Dniem Matki; dopasowanie połówek serduszek (porównywanie kształtu krawędzi); odnajdywanie drogi w labiryncie; wykonanie kwiatka dla Mamy

Wielkanoc: słownictwo i zwroty związane ze świętami wielkanocnymi. Koszyczek wielkanocny, pisanki, kartki z życzeniami.

Gry i zabawy językowe.

Wioletta Łopuszyńska
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