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Rozkład materiału (syllabus) do podr´cznika  
New Bingo! 3 Plus (nowa edycja)

Lekcja Temat lekcji
Wyra˝enia i struktury 

zdaniowe Słownictwo
Nowe umiej´tnoÊci 

j´zykowe ucznia

Lesson 1
In the classroom

UNIT 1
In our classroom

(Somebody) is kicking 
a ball; painting a wall;
wearing a hat; feeding a cat; 
drawing a house; holding 
a mouse; running away;  
The sun is shining.
Is (somebody) doing 
(something)?
Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn’t. 

Opis czynnoÊci dziejàcych 
si´ w chwili mówienia 
o nich (Present Progressive)

classroom, children, 
teacher, ball, wall, hat, 
cat, house, dog, mouse, 
sun, dress, today, picture, 
pencil, pencil-case, short, 
long, kick, paint, wear, feed, 
draw, hold, run, shine, do

q Zapozna si´ z nowym 
podr´cznikiem.

q Przypomni sobie imiona 
bohaterów ksià˝ki.

q Przypomni sobie formy 
powitaƒ, zapytania o imi´ 
i samopoczucie.

q B´dzie wyra˝ał stan swojego 
samopoczucia.

q B´dzie u˝ywał form czasu 
Present Progressive 
(w celu opisania czynnoÊci 
dziejàcych si´ w chwili 
mówienia o nich).

q B´dzie formułował pytania 
w czasie Present Progressive.

q B´dzie udzielał krótkich 
odpowiedzi na pytania 
zadane w czasie Present 
Progressive.

q Przypomni sobie piosenk´ 
powitalnà Good morning 
children.

q Pozna nowà piosenk´ 
edukacyjnà Look! Andy is 
kicking a ball!

q Przypomni sobie form´ 
po˝egnania po angielsku. 

Lesson 2
You mustn’t do 
that!

UNIT 1
In our classroom

Zakazy Look! (Somebody) is… 
pushing/kicking/pinching/
hitting/laughing at…/
shouting at… (another 
person).

You mustn’t… (laugh at 
others)!

 

push (others), kick (others), 
pinch (others), hit (others)
laugh (at)…, shout (at)…, 
make (loud noises)

q Utrwali formy zdaƒ w czasie 
Present Progressive.

q Pozna wyra˝enie 
oznaczajàce zakaz: 
You mustn’t (do that)!

q Pozna nowe słownictwo.
q Utrwali znane słownictwo.

Lesson 3
What do you like 
doing?

UNIT 1
In our classroom

Rozmawiamy o ulubionych 
zaj´ciach lekcyjnych

What do you like doing in… 
(English)?

I like… (singing songs).

What’s your favourite 
lesson?

(Music) is my favourite 
lesson.

English, Computers 
(computer lessons),
Music (music lessons), 
Sports, Art (art lessons),
singing songs, listening 
to stories, playing games, 
sending e-mails, typing, 
surfing the Internet, playing 
instruments, listening to 
music, playing with a ball, 
jogging, swimming, drawing, 
painting, making things
 

q Pozna nazwy niektórych 
przedmiotów szkolnych.

q Nauczy si´ okreÊleƒ 
czynnoÊci, które lubi 
wykonywaç na ró˝nych 
lekcjach.

q Pozna nowe słownictwo.
q Nauczy si´ mówiç o swoich 

ulubionych lekcjach.
q Utrwali form´ czasu 

Present Progressive dla 
okreÊlania czynnoÊci 
majàcych miejsce  
w chwili, gdy o nich 
mówimy.

q B´dzie rozwijał 
umiej´tnoÊci słuchania 
i mówienia.

q B´dzie słuchał i wykonywał 
wiele poleceƒ po angielsku.
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Lekcja Temat lekcji
Wyra˝enia i struktury 

zdaniowe
Słownictwo

Nowe umiej´tnoÊci 
j´zykowe ucznia

Lesson 6
Rules and good 
habits

UNIT 2
Health and fitness

Zasady dobrego 
zachowania i zdrowego 
trybu ˝ycia

Don’t… (shout)!

(Please), be quiet!

Wash your hands before 
you eat!
Eat fresh fruit!
Drink fresh milk!
Do gymnastics (in the gym)!
Breathe fresh air!
Ride a bike!
Go to bed (not too late)!
Say “good night!”
Sleep all night!
climb (trees), pick (flowers) 

drop (litter), ride (a bike),
play (football), eat (fast 
food), play (loud music), 
drink (fizzy drinks)

shout, open, do, listen, help, 
stop, watch, eat
 

q Pozna i b´dzie aktywnie 
u˝ywał form trybu 
rozkazujàcego.

q Pozna i b´dzie aktywnie 
u˝ywał form zakazu: Don’t. 

q Pozna nowe słownictwo 
(czasowniki).

q Nauczy si´ udzielaç rad 
dotyczàcych prowadzenia 
zdrowego trybu ˝ycia.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
Wash your hands.

q B´dzie słuchał i wykonywał 
ró˝ne polecenia po angielsku.

Lesson 4
Things in our 
classroom

UNIT 1
In our classroom

OkreÊlanie poło˝enia 
przedmiotów wzgl´dem 
siebie (przyimki miejsca)

Where is the…?
It is (near) the table.

There is…
There are…
… in the classroom. 

Prepositions of place: 
in, on, under, near, 
between, next to, behind, 
in front of, opposite, above
Things in the classroom:
book, pencil, schoolbag, 
pen, notebook, desk, 
pencil-case, rubber, ruler, 
picture, board, pot plant, 
window, CD player, 
classroom, clock, map, 
chairs, dustbin, shelves, 
bookcase, door, mouse, 
box, TV 

q Utrwali znane i pozna 
nowe przyimki miejsca 
(prepositions of place).

q Utrwali konstrukcj´ zdaniowà 
There is…/There are…

q Utrwali słownictwo zwiàzane 
z tematem: moja klasa/moja 
szkoła.

q B´dzie rozwijał 
umiej´tnoÊci: słuchania, 
mówienia, czytania i pisania.

q B´dzie opisywał wyglàd 
klasy.

q B´dzie słuchał i wykonywał 
ró˝ne polecenia po angielsku. 

Lesson *
Story telling
(str. 8–9)
UNIT 1
In our classroom

Historyjka obrazkowa  
In our classroom

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z rozdziału 1

Słownictwo z rozdziału 1 q Utrwali materiał j´zykowy 
z rozdziału pierwszego 
na tekÊcie historyjki 
dêwi´kowo-obrazkowej. 

Lesson 7
What is healthy/ 
unhealthy?

UNIT 2
Health and fitness

Rozmawiamy o tym, 
co jest dla nas zdrowe, 
a co nie. Przysłówki 
cz´stotliwoÊci

What is healthy/unhealthy?

It is healthy/unhealthy to 
eat…

I (always) have cornflakes 
for breakfast!

He (usually) eats…

healthy, unhealthy
Products:
fruit, vegetables, carrots, 
broccoli, juice, strawberries, 
tomatoes, apples, pears, fish, 
yoghurt, Coke, chocolate, crisps,  
chips, sweets, fizzy drinks, 
bread, honey, cereal, meal
Adverbs of frequency:
always, usually, sometimes, 
often, never
Action words:
eat, drink, clean, play, watch 
(TV), sleep

q Pozna i utrwali nazwy 
produktów ˝ywnoÊciowych.

q Pozna i utrwali przysłówki 
cz´stotliwoÊci (adverbs of 
frequency).

q Nauczy si´ wyra˝aç swojà 
opini´ na temat tego, co jest 
zdrowe, a co nie.

q Utrwali form´ czasu Present 
Progressive.

Utrwalenie materiału 
z rozdziału 1

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z lekcji 1–4

Słownictwo z lekcji 1–4 q Utrwali materiał z rozdziału 
pierwszego.

q Sprawdzi swoje umiej´tnoÊci 
j´zykowe.

Lesson 5
Ju˝ umiem!
(Materiały çwicze-
niowe, str. 8–9)
UNIT 1 
In our classroom

Lesson 8
What’s the matter 
with you?

UNIT 2
Health and fitness

What’s the matter with you?

What is it, dear?
Oh, my dear!

I’ve got a…(headache).
My (finger) hurts.
You must (stay in bed)!
You will be all right!
The doctor will help!

headache, toothache,
stomachache, cold
Parts of the body:
finger, hand, stomach, face
Verbs:
stay in bed, take a tablet, 
take medicine, go to the 
dentist, bandage (it), call 
the doctor

Mówienie 
o dolegliwoÊciach 
i udzielanie rad, jak 
poprawiç samopoczucie

q Pozna nowe wyra˝enia: 
Co ci jest? Boli mnie…

q Utrwali słownictwo zwiàzane 
z tematykà: cz´Êci ciała.

q Nauczy si´ udzielaç rad, jak 
poprawiç samopoczucie.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
My hand on my forehead.

q B´dzie rozumiał i reagował 
na zwroty codziennej 
komunikacji.

11
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Lekcja Temat lekcji
Wyra˝enia i struktury 

zdaniowe
Słownictwo

Nowe umiej´tnoÊci 
j´zykowe ucznia

Lesson 9
I’m good at sports

UNIT 2
Health and fitness

I can (swim).
I am good at (swimming).
Can you (swim)?
Are you good at 
(swimming)?
Yes, I am.
No, I’m not.

Yes, I can.
No, I can’t.

q Przypomni sobie nazwy 
sportów z klasy drugiej 
i pozna nowe słownictwo 
zwiàzane z tematem: Sports.

q B´dzie mówił o swoich 
umiej´tnoÊciach sportowych, 
u˝ywajàc wyra˝eƒ: Umiem/
potrafi´… Jestem dobry w…

q Nauczy si´ zadawaç pytania: 
Czy potrafisz…?/ Czy jesteÊ 
dobry w…?

q B´dzie udzielał krótkich 
odpowiedzi.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
I can swim.

q B´dzie rozumiał i reagował 
na zwroty codziennej 
komunikacji w klasie.

swim – swimming,
run – running, jump – 
jumping, ride – riding, 
roller-blade – roller-blading, 
ski – skiing, skate – skating, 
do (judo) – doing (judo), 
play chess – playing chess,
snowboard – snowboarding
 

Mówienie 
o umiej´tnoÊciach 
sportowych przy u˝yciu 
I can…/ 
I am good at…

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z lekcji 6–9

q Utrwali materiał z rozdziału 
drugiego. 

q Sprawdzi swoje umiej´tnoÊci 
j´zykowe.

Słownictwo z lekcji 6–9Utrwalenie materiału 
z rozdziału 2

Lesson 10
Ju˝ umiem!
(Materiały çwicze- 
niowe, str. 14–15)
UNIT 2
Health and fitness

Lesson *
Story telling
(str. 14–15)
UNIT 2
Health and fitness

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z rozdziału 2

q Utrwali materiał j´zykowy 
z rozdziału drugiego  
na tekÊcie historyjki 
dêwi´kowo-obrazkowej.

Słownictwo z rozdziału 2Historyjka obrazkowa 
Health and fitness

Lesson 11
Numbers

UNIT 3
Maths problems

You have… (five).
I have… (two).
Who has more?
Me or you?
Write your answers.
Sing with us.
What’s your phone number?
It’s… (phone number).
 

q Pozna liczebniki do 100.
q Pozna wyra˝enia 

u˝ywane w działaniach 
matematycznych: plus, 
minus, is.

q Nauczy si´ zadawaç pytanie 
o czyjÊ numer telefonu.

q Nauczy si´ dwóch nowych 
piosenek: Zero and one – the 
yellow sun oraz You have 
five.

Liczebniki od 1 do 100

plus, minus, is
 

Nazwy liczebników  
od 1 do 100. Działania 
matematyczne na 
dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 100

Lesson 12
How much food 
have we got?

UNIT 3
Maths problems

I have got a lot of…
I have got a little…
How much… have we got?
How many… have we got?
How many times…?
Let’s count together!
I really don’t know!
Maybe… 

q Nauczy si´ zadawaç pytanie 
o iloÊç i liczb´ (How much?/
How many?).

q Pozna okreÊlenia: „du˝o”/
„mało” (a lot of…/ 
a little).

q Utrwali nazwy artykułów 
spo˝ywczych.

q B´dzie aktywnie u˝ywał 
czasownika have got 
w zdaniach i pytaniach: I’ve 
got a lot of…/ How much 
(meat) have we got?

Food items:
oil, milk, meat, orange 
juice, cheese, butter, bread, 
chocolate, tomatoes, apples, 
oranges, sausages, eggs, 
onions, potatoes, carrots

Pytania o iloÊç i liczb´ 
(dla rzeczowników 
policzalnych 
i niepoliczalnych)

Lesson 13
How much is/
are…?

UNIT 3
Maths problems

How much is…?
How much are…?

It is… zł.
They are… zł.

 

q Pozna nowe słownictwo 
(nazwy garderoby).

q B´dzie aktywnie u˝ywał 
pytania: Ile (coÊ) kosztuje?

q B´dzie udzielał odpowiedzi: 
(To) kosztuje… zł.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
edukacyjnej How much?

q Utrwali znane słownictwo.

Clothes:
coat, trousers, skirt, blouse, 
sweater, trainers, jacket, 
T-shirt, dress, shoes, jeans

Pytanie o ceny produktów 
(nazwy garderoby) 
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Lekcja
Wyra˝enia i struktury 

zdaniowe
Nowe umiej´tnoÊci 

j´zykowe ucznia
SłownictwoTemat lekcji

Lesson 14
Learn about 
shapes

UNIT 3
Maths problems

I need a… to make (a kite).
I want you to (draw 
something).

Draw…
Colour it…
Make… (out of)…
Very good! Thank you!
There are (eight) triangles 
(in picture A).

q Nauczy si´ nazw figur 
geometrycznych: okràg, 
trójkàt, kwadrat, prostokàt.

q B´dzie rozpoznawał figury 
geometryczne na rysunkach.

q B´dzie rozpoznawał figury 
geometryczne z opisu  
(ze słuchu).

q B´dzie podawał iloÊci figur 
geometrycznych.

q B´dzie potrafił rozpoznaç 
fałszywe zdania, zaprzeczyç 
i podaç prawidłowà 
odpowiedê.

q Utrwali nazwy kolorów.

Shapes:
circle, triangle, square, 
rectangle

Other nouns:
the sun, a kite, a house, 
a truck

Colours

Poznajemy nazwy figur 
geometrycznych 

Lesson 15
Ju˝ umiem!
(Materiały çwicze- 
niowe, str. 20–21) 
UNIT 3
Maths problems

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z lekcji 11–14

q Utrwali materiał z rozdziału 
trzeciego. Sprawdzi 
swoje umiej´tnoÊci 
j´zykowe. 

Słownictwo z lekcji 11–14Utrwalenie materiału 
z rozdziału 3 

Lesson *
Story telling 
(str. 20–21)
UNIT 3
Maths problems

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z rozdziału 3

q Utrwali materiał j´zykowy 
z rozdziału trzeciego  
na tekÊcie historyjki 
dêwi´kowo-obrazkowej.

Słownictwo z rozdziału 3Historyjka obrazkowa 
Maths problems

Lesson 16
What’s the 
weather like 
today?

UNIT 4
Weather and 
seasons 

What’s the weather like 
today?

It is (sunny) today.

Let’s go home!

I like skiing and 
snowboarding.

q Pozna nowe słownictwo 
opisujàce ró˝ne stany 
pogody.

q Nauczy si´ pytania: Jaka 
dzisiaj jest pogoda?

q B´dzie rozpoznawał 
i nazywał ró˝ne stany 
pogody (çwiczenia 
w słuchaniu).

q Utrwali form´ czasu  
Present Progressive, gdy 
opisuje czynnoÊci dziejàce 
si´ w chwili mówienia 
o nich.

q Utrwali i przypomni sobie 
nazwy dni tygodnia.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
It is sunny, it is hot!

Weather:
sunny, hot, windy,
cloudy, cold, raining,
snowing, foggy

Days of the week:
Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, Sunday

Zapytanie o pogod´ 
i opisywanie ró˝nych 
stanów pogody

Lesson 17
Rain, rain, go 
away!

UNIT 4
Weather and 
seasons  

It’s snowing!
It’s raining (again)!

Rain, rain, go away!
Let’s go outside!
Let’s play in the snow!
Let’s make a snowman!

Wow!
Great!
Not now!
Go away!
Can’t you see?
Oh, dear! Oh, no!
I can’t.
Come and see!

I’m talking on the phone!
I’m reading/making  
a cake.

I am wearing a… 

q B´dzie opisywaç ró˝ne stany 
pogody.

q Pozna zwroty typu: 
Chodêmy…, Zróbmy coÊ…

q Pozna nowe zwroty 
przydatne w codziennej 
komunikacji, tj.: Nie teraz!, 
Odejdê!, Ojej! Wspaniale!

q Utrwali konstrukcje 
zdaniowe w czasie Present 
Progressive.

q Pozna nowà piosenk´ Rain, 
rain, go away!

q Utrwali słownictwo dot. 
cz´Êci garderoby i b´dzie 
opisywał, w co jest 
ubrany. 

Weather:
hot, sunny, cold, windy, 
raining

Clothes:
T-shirt, scarf, sweater, 
raincoat, shorts, wellingtons, 
tights 

Opisywanie stanów 
pogody i czynnoÊci z tym 
zwiàzanych 
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Lekcja
Wyra˝enia i struktury 

zdaniowe
Nowe umiej´tnoÊci 

j´zykowe ucznia
SłownictwoTemat lekcji

Lesson 19
Christmas is 
coming

UNIT 4
Weather and 
seasons

Santa Claus is coming soon.

What do you want (for 
Christmas)?
Christmas is coming.
Jingle, bells.
We wish you a Merry 
Christmas!
Merry Christmas!
Happy New Year!
Seasons Greetings!
Have a Happy Christmas!

 

q Pozna nowe słownictwo 
zwiàzane z tematykà 
Êwiàtecznà (Bo˝e 
Narodzenie).

q Pozna nowe piosenki  
na Bo˝e Narodzenie.

q Nauczy si´ składaç ˝yczenia 
bo˝onarodzeniowe.

q Utrwali poznane dotàd 
słownictwo.

q Powtórzy i utrwali nazwy 
członków rodziny. 

Christmas vocabulary:
reindeer, snowman,
snowballs, Christmas card, 
star, candles, Christmas 
tree, Santa Claus, 
decorations, presents,
Christmas cracker,
stocking, sweets,
heart, sleigh, bells,
angel, chimney,
coloured lights,
goose
Family members:
mother, father, sister,
brother, grandmother,
grandfather,
aunt, uncle, cousin,
friend, teacher

Obchody Êwiàt Bo˝ego 
Narodzenia (poznajemy 
nowe słownictwo) 

Lesson 20
Ju˝ umiem!
(Materiały çwicze- 
niowe, str. 26–27) 
UNIT 4
Weather and 
seasons 

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z lekcji 16–19

q Utrwali materiał z rozdziału 
czwartego. Sprawdzi swoje 
umiej´tnoÊci j´zykowe.

Słownictwo z lekcji 16–19Utrwalenie materiału 
z rozdziału 4 

Lesson *
Story telling 
(str. 26–27)
UNIT 4
Weather and 
seasons

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z rozdziału 4

q Utrwali materiał j´zykowy 
z rozdziału czwartego  
na tekÊcie historyjki 
dêwi´kowo-obrazkowej.

Słownictwo z rozdziału 4Historyjka obrazkowa 
Weather and seasons

Lesson 21
My family and 
friends

UNIT 5
Family and 
friends

This is my…
These are my…
I love my (mummy).
I love them.

His/Her name is…
He/She is… years old.
He/She likes…
He/She doesn’t like…
Tell me about your (sister).

q  Pozna i utrwali nazwy 
członków rodziny.

q Pozna nowà piosenk´ 
o członkach rodziny 
I love my mummy.

q Nauczy si´ opowiadaç 
o członkach swojej rodziny 
(lub przyjaciołach).

q Utrwali nazwy pór dnia.
 

aunt, uncle, cousin, 
brother, sister, mother, 
father, grandmother, 
grandfather, friend, parents, 
grandparents, brothers

in the morning,
in the afternoon,
in the evening,
in the light of the moon

Przedstawiamy 
i opisujemy członków 
swojej rodziny

Lesson 18
Months and 
seasons

UNIT 4
Weather and 
seasons 

I like…
running/swimming/waiting.

q Pozna nazwy miesi´cy.
q Pozna nazwy pór roku.
q Powtórzy i utrwali nazwy 

kolorów.
q Powtórzy i utrwali nazwy 

pogody.
q Pozna dwie nowe piosenki: 

January, February, March 
oraz Spring is nice and 
sunny. 

Months:
January, February, March, 
April, May, June, July, 
August, September, 
October, November, 
December

Seasons:
spring, summer,
autumn, winter

Adjectives:
nice, sunny, sweet, foggy, 
blue, cold

Kalendarz roku: nazwy 
miesi´cy i pór roku 

Lesson 22
Meet my family

UNIT 5
Family and 
friends

This is my family.
There are… people in my 
family.
We’ve got…
He/She is (tall).
He/She’s got… (long hair/
blue eyes).
What does your (brother/ 
sister) look like?

q Pozna i przypomni sobie 
przy miotniki okreÊlajàce 
wyglàd.

q Utrwali nazwy członków 
rodziny.

q Nauczy si´ opisywaç  
wyglàd osób ze swojej 
rodziny.

q Nauczy si´ pytaç o wyglàd.

He/She is…
tall, slim, short, chubby
Eyes:
blue, brown, green, grey
Hair:
short, wavy, long, straight, 
curly, red, black, brown, 
blond/blonde
 

Opisywanie wyglàdu 
osób (członków rodziny, 
przyjaciół)
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Lekcja
Wyra˝enia i struktury 

zdaniowe
Nowe umiej´tnoÊci 

j´zykowe ucznia
SłownictwoTemat lekcji

Lesson 25
Ju˝ umiem!
(Materiały çwicze- 
niowe, str. 32–33)
UNIT 5
Family and 
friends

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z lekcji 21–24

q Utrwali materiał z rozdziału 
piàtego. Sprawdzi swoje 
umiej´tnoÊci j´zykowe.

Słownictwo z lekcji 21–24Utrwalenie materiału 
z rozdziału 5

Lesson 24
What is he/she 
like?

UNIT 5
Family and 
friends

My (best) friend is…
My friend is my 
(sweetheart)!
We often (play together)!
She/He (smiles/loves 
reading/writing).
What about you?
I think, I can do it too!

 

q Nauczy si´ nazw 
przymiotników opisujàcych 
cechy charakteru osób.

q Nauczy si´ opowiadaç o tym, 
jaki jest kolega/jaka jest 
kole˝anka.

q Nauczy si´ zadawaç pytanie 
o to, jaki jest kolega/jaka 
jest kole˝anka.

q Nauczy si´ mówiç o tym, 
co to znaczy byç dobrym 
przyjacielem.

q Pozna nowà piosenk´ 
edukacyjnà Friends.

Adjectives:
honest, clever, smart,
hard-working, kind,
funny, wonderful

Other expressions:
feel happy, share things 
with sb., help sb., important, 
play with sb., play and laugh 
together, wonderful things,
stick together, listen to your 
problems 

Opisywanie cech 
charakteru osób 
(przymiotniki)

Lesson 23
Mother’s Day in 
Poland

UNIT 5
Family and 
friends

In Poland Mother’s Day is 
on…
Children (give flowers).
Mothers (watch TV).
When is…? What do 
children/ mothers do…?
Do you…? Yes, I do./
No, I don’t.
Who is the queen of 
Mother’s Day?
She holds your hands.
She understands.
She guides your little feet. 
We make her feel so well. 
We bake a cake.
We also make a party on 
that day. We make a card 
with a heart. We put it by 
her bed.  

q Nauczy si´ opowiadaç o tym, 
jak Dzieƒ Matki obchodzony 
jest w Polsce.

q Nauczy si´ nazw niektórych 
czynnoÊci wykonywanych 
w Dniu Matki.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
edukacyjnej Who is the 
queen?

q Nauczy si´ formułowaç 
pytania dotyczàce nowego 
tekstu (Kiedy? Co? Czy…?)

q Nauczy si´ udzielania 
długich i krótkich 
odpowiedzi na zadane 
pytania. 

give flowers, wash the 
dishes, clean the house,
go shopping, watch TV,
rest, make the beds, bake 
a cake, water the plants,
lay the table

When…?
What…?

kind, sweet, children,
mothers, queen
 

Dzieƒ Matki w Polsce 
– opis niektórych 
czynnoÊci 

Lesson *
Story telling 
(str. 32–33)
UNIT 5
Family and 
friends 

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z rozdziału 5

Utrwali materiał j´zykowy 
z rozdziału piàtego na tekÊcie 
historyjki dêwi´kowo- 
-obrazkowej.

Słownictwo z rozdziału 5Historyjka obrazkowa 
Family and friends

Lesson 26
What do you 
collect?

UNIT 6
Things around us

People collect…
I collect… I have got…
I keep my (collection) in my 
(drawer).
My collection is really (big).
I am very proud of my 
collection.

What do you collect?
How many (stickers) have 
you got?

q Pozna nazwy ró˝nych 
kolekcji.

q B´dzie umiał sformułowaç 
wypowiedê o swojej kolekcji.

q B´dzie umiał zapytaç 
o kolekcje kolegów/
kole˝anek.

comics, books,  coins, 
CDs, photographs, posters, 
postcards, autographs, 
stickers, shells, stamps,
mascots, mugs, computer 
games

room, drawer, special 
album, special bag, special 
portfolio, special box

big, good, fantastic, 
interesting

Co kolekcjonujà ludzie? 
(opis własnej kolekcji)

He is…/She is…
I think (my mum) is super! 
My (father) is great! My 
(sister) is sweet! I love my 
family very much. 

q Wykona pisemny opis swojej 
rodziny. 

UNIT 5
Family and 
friends
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Lekcja
Wyra˝enia i struktury 

zdaniowe
Nowe umiej´tnoÊci 

j´zykowe ucznia
SłownictwoTemat lekcji

Lesson 27
What are you 
interested in?

UNIT 6
Things around us

I’m interested in…
I like (playing computer 
games).
I like having fun!
What are you interested in?
(Ola) is interested in…

q Pozna wyra˝enie: Interesuj´ 
si´ (czymÊ)…

q Pozna i utrwali nazwy hobby 
i zainteresowaƒ.

q Nauczy si´ zadawaç pytanie: 
Czym si´ interesujesz?

q B´dzie pytał koleg´/
kole˝ank´ o jego/jej 
zainteresowania.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
I’m interested in computers.

computers,
playing computer games, 
athletics, running and 
jumping, wild animals, 
watching them at the zoo, 
pop music, books about 
space, reading about stars, 
racing cars, collecting 
pictures of them, art, 
drawing and painting, good 
films, watching television, 
famous actors, collecting 
their photographs

Nasze zainteresowania 
(pytania, odpowiedzi)

Lesson 28
Countries and 
languages

UNIT 6
Things around us

Children from (Poland) 
speak (Polish).
A (Spanish guitar) for my 
(father).
Can I have that…?
I hope you’ll have some fun!
What do you have for your 
(sister, brother, aunt, uncle, 
cousin, friend)?

q Pozna nazwy krajów.
q Pozna nazwy narodowoÊci.
q Nauczy si´ nowej piosenki  

A Spanish guitar.
q Przypomni sobie i utrwali 

nazwy członków rodziny.

Countries and nationalities:
Spain – Spanish,
the USA – American 
English, 
Italy – Italian, 
Japan – Japanese,
Great Britain – English,
Greece – Greek, 
Poland – Polish
Souvenirs:
guitar, jeans, shirt, cigar, 
sailing boat, skirts, hat, book 

Nazwy krajów 
i narodowoÊci

Lesson 29
It is made of…

UNIT 6
Things around us

It is made of…
They are made of…

What is it made of?
What are they made of?

This is my…
These are my…
 

q Pozna nazwy tworzyw, 
z których sà zrobione ró˝ne 
przedmioty.

q B´dzie opisywał ró˝ne 
przedmioty.

q Nauczy si´ zadawaç pytanie 
o to, z czego sà zrobione 
przedmioty.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
Paper, plastic.

paper, plastic, metal, 
glass, wood, wool, leather, 
marbles, ruler, comb, 
scissors, shoes, sweater, 
book, handbag, chair, 
bottles, newspaper, bowl, 
dinosaur, roller-blades, box, 
mittens

Nazwy tworzyw, z których 
sà zrobione przedmioty

Lesson 30
Ju˝ umiem!
(Materiały çwicze- 
niowe, str. 38–39)

UNIT 6
Things around us

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z lekcji 26–29

q Utrwali materiał z rozdziału 
szóstego. Sprawdzi swoje 
umiej´tnoÊci j´zykowe. 

Słownictwo z lekcji 26–29Utrwalenie materiału 
z rozdziału 6

Lesson 31
Continents and 
their animals

UNIT 7
The world around 
us 

Where does a (tiger) live?

A (tiger) lives in (Asia).

It is/They are (grey).

It is very/They are very (big/
small/tall).

It eats (plants).

It/They has/have…
It/They can…
It/They can’t…
It lives (x) years.

q Pozna nazwy kontynentów.
q Utrwali i pozna nowe nazwy 

zwierzàt.
q Nauczy si´ pytaç, gdzie 

(na jakich kontynentach) 
mieszkajà dzikie zwierz´ta.

q Nauczy si´ podawaç wiele 
ciekawych informacji 
o zwierz´tach z całego 
Êwiata.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
Wild animals.

q Utrwali nazwy kolorów.
q Utrwali nazwy niektórych 

przymiotników.
 

Continents:
Africa, North America,  
South America, Europe, 
Asia, Australia, Antarctica
Animals:
moose, whale, seal, penguin, 
tiger, brown bear, kangaroo, 
crocodile, dog, elephant, 
zebra, giraffe, lion, snake, 
panda, snake, dog
Other words:
grey, brown, white, black, 
stripes, small, tall, big, plants, 
meat, fish, live up to (70) 
years, have a pouch, can’t 
(fly), have (sharp teeth)

Poznajemy nazwy 
kontynentów. Opisujemy 
dzikie zwierz´ta 

Lesson *
Story telling  
(str. 38–39)

UNIT 6
Things around us

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z rozdziału 6

q Utrwali materiał j´zykowy 
z rozdziału szóstego 
na tekÊcie historyjki 
dêwi´kowo-obrazkowej.

Słownictwo z rozdziału 6Historyjka obrazkowa 
Things around us
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Lesson 32
Where is it on the 
map?

UNIT 7
The world around 
us

Where is (Kraków)?

It is in the (south) of 
Poland.

Poland is a beautiful 
country.

In the (east/south/north/
centre)…

q Pozna nazwy kierunków 
geograficznych.

q Nauczy si´ rapu South is 
down.

q Nauczy si´ zadawaç pytania 
o poło˝enie najwa˝niejszych 
miast w Polsce.

 

south, north, east,
west, centre, up,
down, left, right,
the Tatra Mountains,
beaches, the Baltic sea,
the Lake District

Opowiadamy o naszym 
kraju. Nazwy kierunków 
geograficznych

Lekcja
Wyra˝enia i struktury 

zdaniowe
Nowe umiej´tnoÊci 

j´zykowe ucznia
SłownictwoTemat lekcji

Lesson 33
Where do you 
live?

UNIT 7
The world around 
us 

I live in…

It is in the east/west/south/ 
north/centre of Poland.

It is a very (busy) place.

There is/are… in my (town).

You can…(go/visit)…

It is usually (sunny) in…

People in (my town) are 
very (friendly).

q Pozna nowe słownictwo 
słu˝àce do opisywania swojej 
miejscowoÊci.

q B´dzie rozmawiał z kolegà/
kole˝ankà o swojej 
miejscowoÊci.

q Nauczy si´ opisywaç 
miejscowoÊç, w której 
mieszka.

big, small, dirty, clean, 
pretty, old, new, noisy, quiet, 
exciting, busy, beautiful

restaurants, parks, cinemas, 
a lot of (cars)

north, south, east, west, 
centre

village, town, city

visit some nice shops, go to  
the cinema, go to 
restaurants (etc.)

sunny, rainy, foggy, windy, 
cold

friendly, helpful, boring

Przedstawiamy swojà 
miejscowoÊç

Lesson 34
Places in my town

UNIT 7
The world around 
us 

It’s (between) the 
(supermarket) and the 
(bank).
It’s (next to) the houses.
There is a modern 
swimming pool in my town.

q Nauczy si´ nazywaç ró˝ne 
miejsca w mieÊcie.

q Nauczy si´ opisywaç 
poło˝enie ró˝nych miejsc  
w mieÊcie.

q Nauczy si´ mówiç, jakie 
instytucje sà w jego mieÊcie.

 

Prepositions of place:
between, behind, opposite, 
by, next to, in, in front of
Places in town:
police station, museum, 
clothes shop, square, 
cinema, school, park, bus 
station, swimming pool, 
playground, library, hospital, 
market, car park, pet 
shop, zoo, sports center, 
supermarket, café 

Nazywanie ró˝nych miejsc 
w mieÊcie i okreÊlanie ich 
poło˝enia 

Lesson 35
Ju˝ umiem!
(Materiały çwicze- 
niowe, str. 44–45)

UNIT 7
The world around 
us

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z lekcji 31–34

q Utrwali materiał z rozdziału 
siódmego. Sprawdzi swoje 
umiej´tnoÊci j´zykowe.

Słownictwo z lekcji 31–34Utrwalenie materiału 
z rozdziału 7

Lesson *
Story telling 
(str. 44–45)

UNIT 7
The world around 
us 

Historyjka obrazkowa
The world around us

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z rozdziału 7

Słownictwo z rozdziału 7 q Utrwali materiał j´zykowy 
z rozdziału siódmego  
na tekÊcie historyjki 
dêwi´kowo-obrazkowej.

17
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Lesson 36
How do you go to 
school?

UNIT 8
Travelling and 
planning 

Poznajemy nazwy Êrodków 
transportu

I (always) go to school by… 
(tram).
I walk to school.
Look to the left!
Look to the right!
Stop. Don’t cross the road!
Can you see a (taxi) 
coming?
How do you go to school?
(Jack) goes to school 
by… 

tram, taxi, bus, bike, 
underground, car, train, walk

always, usually,
often, sometimes

q Pozna nazwy Êrodków 
transportu.

q Nauczy si´ pytania:  
Jak podró˝ujesz do szkoły?

q Nauczy si´ mówiç,  
w jaki sposób podró˝uje 
do szkoły.

q Nauczy si´ mówiç o tym, 
czym podró˝ujà inni.

q Przypomni sobie 
okreÊlenia cz´stotliwoÊci: 
zawsze, zazwyczaj, cz´sto, 
czasami.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
edukacyjnej Look to the 
left! 

Lekcja
Wyra˝enia i struktury 

zdaniowe
Nowe umiej´tnoÊci 

j´zykowe ucznia
SłownictwoTemat lekcji

Lesson 39
My plans for the 
summer holidays

UNIT 8
Travelling and 
planning 

Mówimy o swoich planach 
na wakacje

What are you going to do 
(in the summer holidays)?
I’m going to…
She is going to…
She isn’t going to…
He is going to…
He isn’t going to…
Why don’t you go with me?
Let’s visit this place!
Are you going to…?
Yes, I am.
No, I’m not. 

go swimming, stay up late and 
sleep late, visit other countries, 
have fun with friends, visit 
interesting places, sunbathe, 
build sandcastles in the sand, 
stay at home and play with 
friends, make new friends, 
watch good films on DVD, go 
out with my family and friends, 
ride my bike, travel by plane/
train/bus, stay there for five or 
ten days, visit the seaside, visit 
London/Paris/Madrid

q Nauczy si´ nowego 
słownictwa zwiàzanego 
z tematem „Wakacje”.

q Pozna nowà piosenk´ 
I’m going to visit London 
today.

q Przypomni sobie sposoby 
podró˝owania.

 

Lesson 38
What are you 
going to do?

UNIT 8
Travelling and 
planning 

Planujemy zaj´cia na cały 
tydzieƒ

What are you going to do 
(this afternoon/this week)?

I’m going to… 

do my homework, go to 
a party, play cards, visit my 
grandma, play computer 
games, go to the cinema, 
phone a friend, listen to 
music, go shopping, meet my 
friends, go swimming, meet 
(somebody), buy (something), 
go to (church/the cinema)

eat some honey,
spend all my money,
eat a pear,
meet a brown bear, buy a big 
ship, go on a trip, go to the 
moon, tidy my room 

q Pozna i utrwali nazwy 
czynnoÊci wykonywanych 
w wolnym czasie.

q Nauczy si´ 
wyra˝aç czynnoÊci 
w czasie przyszłym 
z wykorzystaniem formy 
going to.

q Nauczy si´ mówiç 
o swoich planach.

q Nauczy si´ pytaç  
koleg´/kole˝ank´  
o jego/jej plany na dany 
dzieƒ lub tydzieƒ.

q Utrwali nazwy dni 
tygodnia.

q Nauczy si´ nowej piosenki 
On Monday. 

Lesson 37
How do you like 
to travel?

UNIT 8
Travelling and 
planning 

Opisywanie ró˝nych 
Êrodków transportu 
(nazwy przymiotników). 
Stopniowanie 
przymiotników w stopniu 
najwy˝szym

I like to travel by 
(underground) because the 
underground is fast.

Which are (faster): planes 
or cars?

I think (planes) are faster 
than cars.

 

fast–faster–the fastest, 
slow–slower–the slowest,
quiet–quieter–the quietest, 
safe–safer–the safest,
clean–cleaner–the cleanest,
noisy–noisier–the noisiest, 
dirty–dirtier–the dirtiest,
dangerous–more dangerous–
the most dangerous,
comfortable–more 
comfortable–the most 
comfortable

trams, underground, trains, 
buses, cars, bikes, ferries, 
balloons, planes, boat, ships, 
helicopters 

q Utrwali poznane i pozna 
nowe Êrodki transportu.

q Nauczy si´ mówiç, jakimi 
Êrodkami transportu lubi 
podró˝owaç.

q Nauczy si´ uzasadniaç, 
u˝ywajàc słówka  
poniewa˝.

q Pozna przymiotniki 
okreÊlajàce Êrodki 
transportu.

q Pozna nowy rap Fast, 
faster, the fastest!

q Utrwali stopniowanie 
przymiotników w stopniu 
wy˝szym i pozna 
stopniowanie  
przymiotników w stopniu 
najwy˝szym. 
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Lesson *
Story telling  
(str. 50–51)

UNIT 8
Travelling and 
planning 

Historyjka obrazkowa 
Travelling and planning

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z rozdziału 8

Słownictwo z rozdziału 8 q Utrwali materiał j´zykowy 
z rozdziału ósmego 
na tekÊcie historyjki 
dêwi´kowo-obrazkowej.

Lesson 40
Ju˝ umiem!
(Materiały çwicze- 
niowe, str. 50–51)

UNIT 8
Travelling and 
planning 

Utrwalenie materiału 
z rozdziału 8 

Wyra˝enia i struktury 
zdaniowe z lekcji 36–39

Słownictwo z lekcji 36–39 q Utrwali materiał z rozdziału 
ósmego. Sprawdzi swoje 
umiej´tnoÊci j´zykowe.

Lekcja
Wyra˝enia i struktury 

zdaniowe
Nowe umiej´tnoÊci 

j´zykowe ucznia
SłownictwoTemat lekcji

• Na ka˝dej lekcji uczeƒ b´dzie zapoznawał si´ z codziennym j´zykiem komunikacji w klasie, b´dzie słuchał i wykonywał ró˝ne polecenia po 
angielsku oraz reagował na wydawane przez nauczyciela polecenia.

• Na ka˝dej lekcji uczeƒ (oprócz aktywnie rozwijanych umiej´tnoÊci słuchania i mówienia) b´dzie sukcesywnie rozwijał i çwiczył umiej´tnoÊci 
czytania i pisania.

• Na ka˝dej lekcji uczeƒ b´dzie utrwalał poznane wczeÊniej słownictwo poprzez ró˝norodne formy powtórzeƒ.


