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UNIT KARTA PRACY
ZAPAMIĘTAJ1 I’m happy

1  Look, read and write. Then say.   
 Spójrz, przeczytaj i napisz. Potem powiedz.

1 He’s ang      y.

2 She’s hun      ry.

3 He’s thir      ty.

4 He’s w      rried.

5 He’s sc      red.

6 She’s ti      ed.

7 I’m ha      py.

8 I’m s      d.

2  Read and match. Then write and say.   
 Przeczytaj zdania i dopasuj wyrazy. Potem napisz i powiedz.

1 No         tired         you

 A Are                                          worried?

 B                                        , I’m not worried. I’m                                    .

2 ’m         sad         angry

 A Are you                                         ?
 B No, I                                       not angry. I’m                                       .

3 isn’t         Is         hungry

 A                                          she thirsty?

 B No, she                                     thirsty. She’s                                        .

4 scared         excited

 My mum is                                  of monsters. I’m                                     .

3  Read and write. Then say.   
 Przeczytaj pytanie i napisz odpowiedź. Potem powiedz.

Are you happy or sad today? I’m                                         .
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UNIT KARTA PRACY
ZAPAMIĘTAJIt’s snowing2

1  Look, match and write. Then read.   
  Spójrz, dopasuj i napisz wyrazy. Potem przeczytaj.

autumn    cloudy    cold    hot    raining    snowing
spring    stormy    summer    windy    winter

1   spring 
It’s  cloudy  .

2  
It’s   

and   . 

3  
It’s  
and   .  

4  
It’s  
and   . 

2  Read and write. Then say.   
 Przeczytaj i uzupełnij zdania. Potem powiedz.

1 It’s June. I’m not wearing a sweater. It’s h                                        . 
2 It’s August. She’s wearing a sunhat. It’s s                                        . 
3 It’s October. She’s wearing a raincoat. It’s r                                        . 
4 It’s December. He’s wearing a scarf. It’s c                                        .

3  Read and write. Then say.   
 Przeczytaj pytanie i napisz odpowiedź. Potem powiedz.

What’s the weather like today?

It’s                                     and                                       .
It’s not                                  and it’s not                                  .

1 2 3 4
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UNIT KARTA PRACY
ZAPAMIĘTAJ3 I’m dancing

1  Look and match. Then write and read.   
 Spójrz i połącz. Potem napisz i przeczytaj.

war oon

sp fa

so wl

pla p

cu te

bo drobe

2  Look and guess. Then write and read.   
 Spójrz i odgadnij. Potem napisz i przeczytaj.

1 2 3

I’m   walking   
and                             .

He’s                                   
and                             .

She’s                                   
and                             .

3  Look, order and write. Then match and read.   
 Spójrz, ułóż w kolejności i napisz. Potem dopasuj odpowiedzi i przeczytaj.

1 Kate / Is / jumping / ?

 
2 her dad / talking / Is / ? 

 
3 running / Is / the dog / ?

 

a No, it’s swimming.

b No, she’s dancing.

c No, he’s singing.

                             

                             

1

4

2

5

3

6
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UNIT KARTA PRACY
ZAPAMIĘTAJThere’s a park4

1  Write the words. Then read.   
 Rozwiąż krzyżówkę. Potem przeczytaj.

2  Read, match and write.   
 Przeczytaj, dopasuj wyrazy z krzyżówki i napisz.

1 There’s a doctor in the                                                     .
2 There’s a teacher in the                                                     .
3 There are books in the                                                     .

3  Look, read and write Yes or No.   
 Spójrz, przeczytaj i napisz Yes or No. 

1 There’s a car in front of the cinema.                   
2 There is a hospital next to the museum.                  
3 There are three shops.                     

5

6

1

2

3

4➝ ➝

➝

4 6

M S

➝

5

 
➝

1 S H
2 C

➝
3 L
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UNIT KARTA PRACY
ZAPAMIĘTAJ5 My day

1  Look, choose and circle. Then read.   
 Spójrz, wybierz i zakreśl. Potem przeczytaj.

2  Read, write and draw. Then order 1–6 and read.   
 Przeczytaj, napisz i narysuj. Potem ułóż zdania w kolejności 1–6 i przeczytaj.

a 1  I h a v e  a shower at seven. 

b  I go h _ _ _  at three o’clock.  

c  I p _ _ _  in the garden at fi ve o’clock.  

d  I go to s _ _ _ _ l at eight o’clock.  

e  I have s _ _ p_ _ at half past six. 

f  I h _ _ _ breakfast at half past seven.  

1 play / work in the 

garden

4 go home / go to school

2 work / play at home

5 have supper / have lunch

3 get up / go home in 

the morning
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UNIT KARTA PRACY
ZAPAMIĘTAJMy hobbies6

1  Look and fi nd. Then write and read.   
 Spójrz i znajdź. Potem napisz i przeczytaj.

Y C A D C R X F P A O

G Y M N A S T I C S P

H C C A M M U S I C B

I L Q Z P I B H X U A

K I S W I M M I N G L

I N R U N N I N G R L

N G I E G O X G E Q E

G E N G L I S H A R T

U Y K A R A T E Z W I

2  Look and order. Then write and read.   
 Spójrz i ułóż w kolejności. Potem napisz i przeczytaj zdania.

1 do / I / ballet / on Tuesday

   .

2 Paul / on Thursday / karate / does

   .

3 cycling / goes / She / on Saturday

   .

4 I / go / on Sunday / fi shing

   .

5 goes / My dad / on Friday / swimming

   .

do
 
 
 

have
English  lessons

  lessons

  lessons

go
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UNIT KARTA PRACY
ZAPAMIĘTAJ7 Lions eat meat

1  Read and write Yes or No.   
 Przeczytaj i napisz Yes lub No. 

1 Crocodiles eat frogs.                  
2 Antelopes eat meat.                  
3 Frogs eat fruit.                  

4 Bugs eat leaves.                  
5 Giraffes eat grass.                  
6 Birds eat seeds.                  

2  Read, choose and write. Then read.   
 Przeczytaj, wybierz wyrazy z ramki i uzupełnij zdania.. Potem przeczytaj.

ANTELOPES

run     leaves     legs

They have got four 

                               .
They can                         .
They eat                          .

TIGERS

climb     meat     teeth

They have got sharp

                               .
They can                                
trees.

They eat                          .

HIPPOS

eyes     grass     swim

They have got small

                              .
They can                         .
They eat                          .

3  Read and write. Then say.   
 Przeczytaj pytania i napisz odpowiedzi. Potem powiedz.

1 What do birds eat?  
2 What do monkeys eat?  
3 What do crocodiles eat?   

1 2 3
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UNIT KARTA PRACY
ZAPAMIĘTAJ

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
11 13 10 4 2 9 1 10 3

I like surfi ng8
1  Look, guess and write. Then read and draw.   

 Spójrz, odgadnij i napisz wyrazy. Potem powiedz i narysuj.

A B D F I K M N O R S T U W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2  Look, circle and write. Then read.   
 Spójrz, zakreśl i napisz. Potem przeczytaj.

1  I like / don’t like  swi m m ing.  

2  I like / don’t like  te __ n __ s.

3  He likes / doesn’t like  fo __ tb __ __ l.   

4  She likes / doesn’t like  s __ r__ i __ g.  

5  Do / Does you like  d __ v __ ng?   

like / don’t like

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
11 14 5 7 11 13 5 12

___ ___ ___ ___ ___ ___
12 10 13 8 6 11

a b

c
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KARTA PRACY

POWTÓRZ1 – 2
UNITS

Review 

1  What can you name? Look and write. Then say.   
 Co potrafi sz nazwać? Popatrz i napisz wyrazy. Następnie powiedz.

angry     cloudy    granddad     happy     hot     hungry     
summer     thirsty     windy     winter     worried

2  Look and read. Choose and circle. Then say.  
 Spójrz i przeczytaj. Wybierz i zakreśl. Potem powiedz.

1  She’s hungry / thirsty.

2  She’s tired / worried.

3  She’s scared / angry.

4 She’s wearing a coat. 

It’s raining / hot.

5 He’s wearing a T-shirt. 

It’s hot / snowing.

6 It’s summer. It’s snowing / cloudy.

summer
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KARTA PRACY

POWTÓRZ1 – 3
UNITS

Review

1  What can you name? Look and write. Then say.   
 Co potrafi sz nazwać? Popatrz i napisz wyrazy. Następnie powiedz.

autumn     cup     dancing     hungry     plate     raining     
reading     sad     sofa     swimming     talking

2  Look and read. Choose and circle. Then say.   
 Spójrz i przeczytaj zdania o osobach z obrazka. Wybierz i zakreśl. Potem powiedz.

1 He’s / She’s hungry.

2 He’s / She’s thirsty. 

3 He’s / She’s sad.

4 He’s / She’s reading.

5 He’s / She’s dancing.

autumn
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KARTA PRACY

POWTÓRZ
UNITS

Review 1 – 4

2  Circle the odd one out. Then complete the sentences and say.   
 Zakreśl wyrazy niepasujące do pozostałych. Potem uzupełnij nimi zdania i powiedz.

1 angry worried spring tired

2 museum library raining hospital

3 reading behind next to in front of

4 spoon café cup bowl

5 singing swimming drawing plate

6 stormy windy hungry cloudy

It’s 1   spring   . It is 2                              . Kate is 3                              a book. 

She is in a 4                              . There are cakes on the 5                             . 
She isn’t 6                              .

angry worried spring tired

1  What can you name? Look and write. Then say.   
 Co potrafi sz nazwać? Popatrz i napisz wyrazy. Następnie powiedz.

café     happy     hospital     juggling     running     school     
snowing     sunny     tired     walking     winter     

winter
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KARTA PRACY

POWTÓRZ
UNITS

Review1 – 5

2  Read, choose and write. Then say.   
 Przeczytaj, wybierz i napisz. Potem powiedz.

have      spoon      in front of      works      running      cold

1 My mum                                           in the library.

2 I                                           supper at half past six.

3 My brother’s                                           in the park.

4 There’s a                                           next to the cup.

5 My sister is juggling                                           the garage.

6 It is                                           in winter.

1  What can you name? Look and write. Then say.   
 Co potrafi sz nazwać? Popatrz i napisz wyrazy. Następnie powiedz.

cup     go home     have lunch     library     park     play   
reading     sad     spring     sunny     three o’clock 

spring
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summer

KARTA PRACY

POWTÓRZ
UNITS

Review 1 – 6

2  What’s wrong? Read and choose. Then write and say.   
  Który wyraz trzeba zmienić? Przeczytaj zdania i wybierz właściwe wyrazy z ramki. 

Potem napisz zdania i powiedz.

breakfast       books       have        scared        town       winter                                 

1 It’s snowing in summer.  
2 There are beds in the library.  
3 I have lunch at half past seven.  
4 I play music lessons on Monday.  
5 He isn’t worried of ghosts.  
6 There’s a cinema in my shop.  

1  What can you name? Look and write. Then say.   
 Co potrafi sz nazwać? Popatrz i napisz wyrazy. Następnie powiedz.

bowl     cloudy     go cycling     go camping     go fi shing    shop     
have breakfast     stormy     summer     go swimming     writing     
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spring

KARTA PRACY

POWTÓRZ
UNITS

Review1 – 7

2  Read and complete. Then say.   
 Przeczytaj i uzupełnij. Potem powiedz.

1 She’s hungry,                            and tired.

2 It’s cloudy,                            and cold.

3 He’s                            and dancing.

4 There’s a library, a museum and a                            in my town.

5 I have                            at half past eight.

6 She does karate and has a music                            on Wednesday.

1  What can you name? Look and write. Then say.   
 Co potrafi sz nazwać? Popatrz i napisz wyrazy. Następnie powiedz.

antelope     bugs     crocodile     do ballet     excited     giraffe     
go home     leaves     read     spring     work     

lesson

th
ir

st
y

w
in
d
y

singing

cinema

breakfast
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1  What can you name? Look and write. Then say.   
 Co potrafi sz nazwać? Popatrz i napisz wyrazy. Następnie powiedz.

angry     crocodile     fruit     grass     have a shower     riding     
sad     summer     surfboard     surfi ng     swimming

summer

KARTA PRACY

POWTÓRZ
UNITS

Review 1 – 8

2  Read and write Yes or No.   
 Przeczytaj i napisz Yes lub No. 

1 I like roller skating.                  
2 My friend doesn’t like basketball.                  
3 It’s sunny and hot today.                  
4 I have an English lesson on Friday.                  
5 We go to school on Saturday.                  
6 There’s a hospital in my town.                  
7 My teacher is angry.                  



Cele lekcji: Nauka słownictwa. Nauka rymowanki.
Język czynny: on holiday, the Tatra mountains, the Baltic Sea,  
The Mazurian Lakes, hiking, beach.
Powtórzenie: He’s (sitting). She’s (walking), I’m (swimming). Sitting, 
walking, running, water, cold, cloudy, lakes, forests, tree, family.
Język bierny: map, message. Where is Warsaw? Are they on holiday 
in Poland? What are the children doing? What’s your favourite place in 
Poland for a summer holiday?
Materiały: nagrania z aplikacji ePanel, mapa Polski (najlepiej fizyczna), 
opcjonalnie: własne zdjęcia z wakacji z Polsce.

Rozgrzewka językowa

• Powitaj dzieci: Hello! U: Hello, teacher! Wspólnie powiedzcie 
rymowankę Hello!

Prezentacja

• Przyczep na tablicy lub w innym widocznym miejscu w klasie mapę 
Polski. Zapytaj, co przedstawia: What is it? Jeśli dzieci odpowiedzą  
po polsku, przypomnij im słowo Poland, które poznały w klasie II.

• Zapytaj: Look at the map. Where is Warsaw? Where is (nazwa 
rodzinnego miasta lub miejscowości)? Zachęć dzieci, by samodzielnie  
lub z twoją pomocą wskazały stolicę i rodzinną miejscowość.

• Wyjaśnij dzieciom, że na dzisiejszej lekcji będą rozmawiać o wakacjach. 
Nauczą się nazywać te krainy w Polsce, w których ludzie chętnie 
spędzają wakacje, oraz opowiadać, co robią w czasie wakacji.

Książka ucznia, strona 73

1  Listen, repeat and say the number. Listen and read.

• Powiedz: Open your books at page 73. Pokaż uczniom zdjęcia dzieci.  
N: Look at the photos! The children are on holiday. Are they on 
holiday in Poland? U: Yes.N: This is Paweł. He’s on holiday in the Tatra 
mountains. This is Asia. She’s on holiday at the Baltic sea. And this is 
Arek. He’s on holiday at the Masurian Lakes.

• Powiedz dzieciom, by posłuchały pierwszej części nagrania i chórem 
powtarzały usłyszane wyrażenia. N: Listen and repeat. Włącz CD (audio 

4.1 part 1). Zatrzymuj nagranie po każdym wyrażeniu i zachęcaj dzieci, 
by je powtarzały. Wskaż mapę Polski w podręczniku i powiedz: Look at 
the map of Poland. One, two or three? Odtwórz nagranie raz jeszcze, tym 
razem dzieci powtarzają wyrażenie i mówią: The Masurian Lakes. Two.

• Wytłumacz uczniom, że teraz usłyszą, jak dzieci ze zdjęć opowiadają  
o swoich wakacjach. Poproś uczniów, by spojrzeli na mapę Polski: Look 
at the map of Poland. Where are the children? Say: one, two or three? 
Włącz ponownie CD (audio 4.1 part 2). Zatrzymuj nagranie po każdym 
pełnym zdaniu i pytaj: Where’s Paweł (Asia/Arek)? U: Number three.

Part 1: The Masurian Lakes.  audio 4.1 
The Baltic Sea. 
The Tatra mountains.

Part 2: Boy 1: I’m on holiday in the Tatra mountains. 
Girl 1: I’m on holiday at the Baltic Sea. 
Boy 2: I’m on holiday at the Masurian Lakes.

2  Read and say the name. Listen and check.

• Wytłumacz, że dzieci napisały sms-y z wakacji. Poproś uczniów  
o przeczytanie zdań w chmurkach i przyporządkowanie ich do dzieci  
z ćwiczenia 1. N: What are the children doing? Read the messages  
and say the names. Daj uczniom czas na wykonanie zadania. Następnie 
zadaj pytania: N: Who’s sitting on the beach? Paweł, Asia or Arek?  
U: Asia. N: Who’s hiking with the family? U: Paweł. N: Who’s jumping 
in a lake? U: Arek. N: Let’s listen and check. Włącz CD (audio 4.2). 
Zatrzymaj nagranie po każdej wypowiedzi i pytaj. N: What is Paweł 
doing? U: He’s hiking with his family. Kontynuuj sprawdzanie 
odpowiedzi w analogiczny sposób. Wytłumacz znaczenie słów hiking  
i beach: Look! Paweł and his family are hiking. They are walking for  
a long, long time. Hiking means walking for a long time for example in 
the mountains, in the fields or in a forest. (Uwaga! Jeśli realizujesz tę 
lekcję po rozdziale 6, hiking będzie już znane uczniom). Wskaż zdjęcie 
Asi i zapytaj: Is Asia sitting? U: Yes, she is. Wskaż na plażę i powiedz: 
This is a beach. Asia is sitting on the beach.

• Ponownie włącz CD (audio 4.2). Zatrzymaj nagranie po każdej 
wypowiedzi i poproś poszczególne dzieci o ich przeczytanie.

Girl 1: I’m on holiday at the Baltic Sea.  audio 4.2 
I’m sitting on the beach. I’m playing. It’s hot but the sea is cold.

Boy 1: I’m on holiday in the Tatra mountains. I’m hiking with my family. 
It’s cold and cloudy.

Boy 2: I’m on holiday at the Masurian Lakes. I’m jumping in a lake. 
There are lots of lakes and forests here.

3  Listen and chant.

• Zapowiedz uczniom, że nauczą się rymowanki o tym, co dzieci robią  
na wakacjach. Poproś, by posłuchali rymowanki (audio 4.3), śledząc 
jej tekst w książce. Ponownie włącz nagranie i zatrzymuj je po każdym 
wersie, zachęcając dzieci, by go powtórzyły. Włącz nagranie kolejny raz bez 
zatrzymywania i poproś dzieci, by powtarzały całą rymowankę chórem.

• Podziel klasę na cztery grupy. Każda grupa powtarza tylko jeden wers 
rymowanki z danej zwrotki. Cała klasa powtarza chórem refren. 

• Kiedy dzieci opanują już słowa rymowanki, zachęć je do recytowania  
z wersją karaoke (audio 4.4).

Ćwiczenie dodatkowe
Jeśli masz własne zdjęcia z wakacji w Polsce, pokaż je dzieciom i opisz: 
Look! I’m on holiday in ... / at... I’m (hiking). Zapytaj dzieci: What’s your 
favourite place in Poland for a summer holiday? Możesz pokazywać 
miejsca, które wymieniają dzieci, na ściennej mapie Polski.

4  Project: write a holiday message.

• Poproś dzieci, by w domu wybrały swoje zdjęcie z wakacji w Polsce  
i nakleiły je na kartkę formatu A4. Mogą też narysować siebie  
na wakacjach. Obok zdjęcia lub rysunku dzieci piszą, gdzie są oraz  
 co robią. Zbierz prace i zrób z nich klasową wystawę.

Zakończenie lekcji

• Poproś dzieci o zamknięcie podręczników. Wypowiadaj zdania  
z rymowanki, np.: I’m swimming in the lake. U: The Masurian Lakes.

• Wspólnie z dziećmi powiedz rymowankę Goodbye!

• Powiedz: Goodbye i pomachaj dzieciom na pożegnanie.
73

CULTURE

Lesson 6:  the Tatra mountains, the Baltic Sea, the Masurian Lakes, hiking, beach.

I’m on holiday
1  Listen, repeat and say the number. Listen and read.  

audio
4.1  

WARSAW

2  Read and say the name. Listen and check.  
audio

4.2  

4  Project: write a holiday message. 

3  Listen and chant.  
audio

4.3    

KA
RAOKE

audio
4.4

I’m sitting on the 
beach. I’m playing. It’s 
hot, but the sea is cold.

I’m hiking with my 
family. It’s cold and 
cloudy.

I’m jumping in a lake. 
There are lots of lakes 
and forests here.

I’m on 
holiday in 
the Tatra 
mountains.

I’m on 
holiday at 
the Baltic 
Sea.

I’m on 
holiday at 
the Masurian 
Lakes.

Paweł

Asia

Arek

I’m hiking in the mountains.
I’m hiking in the fi elds.
I’m running in a forest.

I’m running on the beach.
Hurray! Hurray!
I’m on holiday!

I’m swimming in a lake.
I’m swimming in the sea.
I’m sitting on the beach.

I’m sitting in a tree.
Hurray! Hurray!
I’m on holiday!

I’m hiking with my 
b

I’m jumping in a lake. 
c

I’m sitting on the 
a

1

2

3

CULTURE

I’m on holiday



Cele lekcji: Nauka słownictwa. Nauka rymowanki.
Język czynny: cashier, doctor, farmer, mechanic, teacher, waiter. Farm. 
town.
Powtórzenie: Teacher. Mum, dad, granddad, grandma. Cafe, garage, 
hospital, school, shop. I can.
Język bierny: Who am I? Parents. Are there any doctors in your families?
Materiały: nagrania z aplikacji ePanel, karty obrazkowe do rozdziału 
4 (miejsca w mieście). Opcjonalnie: karty obrazkowe przedstawiające 
osoby przy pracy lub atrybuty zawodów: cashier, doctor, farmer, 
mechanic, teacher, waiter (samodzielnie przygotowane) lub 6 kartek A4.

Rozgrzewka językowa

• Powitaj dzieci: Hello! U: Hello, teacher! Wspólnie powiedzcie 
rymowankę Hello!

• Powtórz z dziećmi nazwy miejsc w mieście podczas zabawy  
Czego brakuje? (Bank pomysłów: s. A21).

Prezentacja

• Powiedz dzieciom, że na dzisiejszej lekcji poznają nazwy kilku zawodów. 
Zapytaj, czy znają już jakieś nazwy zawodów w języku angielskim.

Książka ucznia, strona 74

1  Listen and repeat.

• Powiedz: Open your books at page 74. Pokaż uczniom stronę 74 i wskaż 
zdjęcie pani Brown. N: Look! This is Mrs Brown. She’s a teacher. This is 
her job. Wskaż na siebie i zapytaj: Am I a teacher? U: Yes, you are.  
N: That’s right. I’m a teacher. This is my job too.

• Zapytaj: Has Mrs Brown got an English family name? U: Yes, she has. 
Wytłumacz dzieciom, co oznaczają skróty Mrs and Mr. Powiedz,  
że używamy ich tylko przed nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem. 
Możesz napisać swoje nazwisko w angielskiej formule na tablicy.

• Powiedz dzieciom, by spojrzały na pozostałe obrazki. N: Look at the 
pictures. Let’s learn other job names. Powiedz im, by posłuchały 
pierwszej części nagrania i chórem powtarzały usłyszane słowa.  
N: Listen and repeat. Włącz CD (audio 4.5 part 1). Zatrzymuj nagranie 
po każdym słowie i zachęcaj dzieci do ich powtarzania.

• Poproś dzieci, by wysłuchały drugiej części nagrania i powtarzały zdania 
(audio 4.5 part 2).

Part 1: teacher, mechanic, cashier  audio 4.5 
waiter, doctor, farmer

Part 2: Mrs Brown is a teacher. Mr Brown is a mechanic. 
Mrs Drake is a cashier. Mr Drake is a waiter. 
Mrs Wilson is a doctor. Mr Wilson is a farmer.

2  Read and find the children’s parents. Listen and 
check.

• Powiedz uczniom, by spojrzeli na zdjęcia dzieci w ćwiczeniu 2. N: Look. 
This is Chris. This is Veronica. This is Jason. They’re from England. Wskaż 
zdjęcia w ćwiczeniu 1 i wytłumacz, że przedstawiają rodziców dzieci.  
N: These are the children’s parents. Poproś dzieci o przeczytanie zdań  
w chmurkach i przyporządkowanie rodziców do dzieci. N: Who are 
Chris’s parents? Who are Veronica’s parents? Who are Jason’s parents? 
Read the text and find the children’s parents.

• Zadaj ponownie pytanie: N: Who are Chris’s parents? U: Mrs and Mr Drake.  
N: Let’s listen to Chris and check. Włącz CD (audio 4.6). Zatrzymaj 
nagranie po wypowiedzi Chrisa. N: That’s right. Mrs and Mr Drake are  
Chris’s parents. Kontynuuj sprawdzanie odpowiedzi w analogiczny sposób.

• Zapytaj dzieci, czy ktoś w ich rodzinach wykonuje zawody, których 
nazwy poznały na dzisiejszej lekcji. N: Are there any doctors in your 
families? U: My grandma is a doctor. N: Are there any mechanics in your 
families? U: My uncle is a mechanic..

Boy 1:  My name’s Chris Drake. I’m from London.   audio 4.6 
My mum works in a big shop. She’s a cashier.  
My dad works in a café. He’s a waiter.

Girl 1:  My name’s Veronica. Mrs and Mr Brown are my parents.  
My mother is a teacher. My father is a mechanic. We live in  
a small town near London.

Boy 2: Hi, I’m Jason Wilson. My mum is a doctor. She works in  
a hospital. My dad is a farmer. He works on our farm. We live in 
a small village in England.

3  Listen and chant.

• Powiedz dzieciom, by posłuchały rymowanki (audio 4.7), śledząc jej tekst 
w książce. Zapytaj dzieci, o jakie nazwy zawodów pojawiają się w tekście 
rymowanki. Ponownie włącz nagranie i zatrzymuj je po każdym wersie, 
zachęcając dzieci, by go powtórzyły. Włącz nagranie kolejny raz bez 
zatrzymywania i poproś dzieci, by powtórzyły całą rymowankę chórem.

• Podziel klasę na sześć grup. Przydziel każdej  grupie jeden  
z zaprezentowanych w lekcji zawodów i poproś, aby dzieci narysowały 
atrybut zawodu na kartce A4. Możesz również wykorzystać karty 
obrazkowe wykonane samodzielnie przed lekcją.

• Wybierz sześcioro dzieci i poproś, aby stanęły w rzędzie przed 
pozostałymi uczniami. Każdemu dziecku wręcz jedną kartę z atrybutem 
zawodu. N: (Magda), you’re a doctor. (Tomek), you’re a cashier. itd. 
Poproś wybranych sześciu uczniów o powtórzenie. U1: I’m a doctor.  
U2: I’m a cashier itd. Wskazuj poszczególne osoby z wybranej szóstki  
i pytaj klasę: N: Is Magda a farmer? U: No, she’s a doctor.

• Poproś jednego z uczniów, aby dołączył do uprzednio wybranej szóstki. 
Jego zadaniem będzie wskazywać osoby, które wykonują zawody 
wymieniane w tekście rymowanki. Odtwórz ponownie nagranie  
z wierszykiem (audio 4.7) i poproś, by wszystkie dzieci recytowały chórem.

• Poleć dzieciom trzymającym karty, aby pozamieniały się miejscami  
i podnosiły karty, gdy usłyszą w nagraniu nazwę zawodu. Poproś,  
by wszyscy uczniowie włączyli się w recytację.

• Kiedy dzieci opanują już słowa rymowanki, zachęć je do recytowania  
z wersją karaoke (audio 4.8).

• Możesz rozdać karty grupom i poprosić o dopisanie zdania (He/She is  
a ...). Umieść podpisane karty w widocznym miejscu w klasie.

Ćwiczenie dodatkowe
Wykorzystaj karty obrazkowe do gry w kalambury. Wręcz jednemu 
dziecku kartę. Uczeń przedstawia gestami zawód i pyta pozostałych: 
Who am I? U: You are a (cashier).

Zakończenie lekcji

• Wspólnie z dziećmi powiedz rymowankę Goodbye!

• Powiedz: Goodbye i pomachaj dzieciom na pożegnanie.
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Lesson 7:  cashier, doctor, farmer, mechanic, teacher, waiter. Family. Places in town.

Jobs in my family

2  Read and fi nd the children’s parents. Listen and check.   
audio

4.6  

1  Listen and repeat.  
audio

4.5

3  Listen and chant.  
audio

4.7   

KA
RAOKE

audio
4.8

I can be a mechanic,
a doctor or a teacher,
a farmer or a waiter,
or I can be a cashier.

Chris

Mrs Brown
teacher

Mr Brown
mechanic

1

2

Mrs Wilson 
doctor

Mr Wilson 
farmer

5

6

Mrs Drake 
cashier

 Mr Drake  
waiter

3

4

ARAOK

Veronica

2

Jason

3

My mum works in 
a shop. My dad 
works in a café.

3

My mum works in 
a hospital. My dad 
works on a farm.

2

My mum works in 
a school. My dad 

works in a garage.

1

CULTURE

Jobs in my family



Cele lekcji: Nauka słownictwa. Nauka rymowanki.
Język czynny: Maths, PE, Computing, Science..
Powtórzenie: art, English, music. Nazwy dni tygodnia. On (Mondays).
Język bierny: Physical Education. Is this (an English) lesson? When 
do you have English lessons? Science is about the weather, the Earth, 
animals and the human body. Which lesson do you like best? Which is 
their favourite lesson?
Materiały: nagrania z aplikacji ePanel.

Rozgrzewka językowa

• Powitaj dzieci: Hello! U: Hello, teacher! Wspólnie powiedzcie 
rymowankę Hello!

• Zapowiedz, że na dzisiejszej lekcji dzieci nauczą się angielskich nazw 
przedmiotów szkolnych. Zapytaj, czy potrafią już teraz nazwać któreś 
lekcje ze swojego planu zajęć. (Jeśli realizujesz tę lekcję po rozdziale 6, 
uczniowie powinni pamiętać nazwy hobby z rozdziału 6: art / English / 
music lessons, które mogą być też nazwami lekcji).

Prezentacja

• Wskaż gestem ręki całą klasę i zapytaj: Are you at school now?  
U: Yes. N: Is this an English lesson? U: Yes. N: When do you have English 
lessons? U: On (Mondays) and (Wednesdays). / Every day.

• Następnie powiedz: Open your books at page 75. Pokaż uczniom  
stronę 75 i wskaż zdjęcia przedstawiające lekcje. N: Look! Are the 
children at school? U: Yes. Wskaż zdjęcie przedstawiające lekcję 
matematyki. N: Is this an English lesson? U: No. N: That’s right.  
This is a Maths lesson. Wskaż zdjęcie przedstawiające lekcję  
wychowania fizycznego. N: Is this an English lesson? U: No.  
N: That’s right. This is a PE lesson. PE is a sport lesson. N: Is this an 
English lesson? U: No. N: That’s right. This is a science lesson.  
Science is about the weather, the Earth, animals and the human body. 
Opisz pozostałe zdjęcia w analogiczny sposób.

Książka ucznia, strona 75

1  Listen and repeat. Then listen, read and say the 
lesson.

• Powiedz uczniom, by posłuchali nagrania i chórem powtarzali usłyszane 
słowa. N: Listen and repeat. Włącz CD (audio 4.9 part 1). 

• Powiedz uczniom, by spojrzeli na zdania a-e znajdujące się pod 
zdjęciami. Włącz drugą część nagrania (audio 4.9 part 2). Zatrzymuj je 
po każdym zdaniu. Zapytaj: Which lesson is this? U: PE. N: That’s right. 
(In this PE lesson the children are doing gymnastics).W ten sam sposób 
wysłuchajcie pozostałych zdań i omówcie je.

• Następnie poproś dzieci, by posłuchały drugiej części nagrania raz  
jeszcze. Poproś, by po wysłuchaniu każdego zdania głośno wypowiadały 
nazwę lekcji. Możesz powtórzyć ćwiczenie kolejny raz, bez 
zatrzymywania nagrania, oraz kolejny raz – z zamkniętymi książkami.

• Wytłumacz uczniom, co oznacza skrót PE: napisz na tablicy wyrażenie 
Physical Education i zapytaj dzieci, jaki jest jego polski odpowiednik. 
Wytłumacz znaczenie słowa science. Powiedz dzieciom, że ich brytyjscy 
rówieśnicy na lekcjach tego przedmiotu uczą się o pogodzie, ludzkim 
ciele, roślinach i zwierzętach. Jeżeli Twoi uczniowie posiadają osobny 
podręcznik do przyrody lub nauczyciel uczący klasę używa terminu 
przyroda w odniesieniu do osobnego przedmiotu, porównaj science do 
lekcji przyrody.

Part 1: Maths, PE, Computing, Science, English  audio 4.9
Part 2: Girl 1:  I’m doing gymnastics. 

Girl 2:  I’m learning about the Internet. 
Boy 1:  I’m writing a story. 
Girl 1:  I’m learning about water. 
Boy 2:  I’m learning about numbers.

2  Listen and say. Then write in your notebooks.

• Powiedz uczniom, by spojrzeli na dzieci na zdjęciach w ćwiczeniu 2. 
N: Look. This is Suzy. This is Tom. This is Olivia. They’re from England. 
Wytłumacz po polsku, że dzieci przedstawione na zdjęciach opowiedzą, 
jakie lekcje mają w poniedziałek, oraz którą lekcję lubią najbardziej. 
Powiedz: Suzy, Tom and Olivia have different lessons on Monday.  
Which is their favourite lesson? Listen and say. Włącz CD (audio 4.10).

• Poproś uczniów, by wysłuchali ponownie nagrania Listen again. Which 
lesson does Suzy like best? Zatrzymaj nagranie po wypowiedzi Suzy  
i sprawdź odpowiedź. Zapytaj o lubione przedmioty pozostałych dzieci  
z ćwiczenia 2. Następnie wskaż na zdania pod zdjęciami dzieci i poproś 
uczniów, aby zapisali uzupełnione zdania w zeszytach. Poproś kilkoro 
uczniów o przeczytanie zapisanych zdań.

• Zapytaj uczniów: Which lesson do you like best? U: I like (PE).

Girl 1: My name’s Suzie. On Mondays I have   audio 4.10 
a Music lesson, a Science lesson and English.  
Science is my favourite lesson. I like learning about  
the weather, animals and the body.

Boy 1:  I’m Tom. On Mondays I have English, PE and Computing. I like 
Computing lessons. The lessons about the internet are the best.

Girl 2:  Hi, I’m Olivia. On Mondays I have a Maths lesson, an Art lesson 
and English. All lessons are fun but I like English best. I like 
reading and writing stories.

Ćwiczenie dodatkowe
Poproś dzieci, aby posłuchały nagrania jeszcze raz. Tym razem ich 
zadaniem będzie dowiedzieć się, jakie lekcje mają w poniedziałek Tom, 
Suzy i Olivia. Odtwórz nagranie. Zatrzymuj je po każdej wypowiedzi  
i zapytaj: Which lessons does (Suzy) have on Mondays? Na koniec zadaj 
pytanie: Which lesson do you have on Mondays?

3  Listen and chant.

• Powiedz dzieciom, by posłuchały rymowanki (audio 4.11), śledząc jej 
tekst w książce. Zapytaj: Is PE your favourite lesson, too? Ponownie 
włącz nagranie i zatrzymuj je po każdym wersie, zachęcając dzieci,  
by go powtórzyły. 

• Kiedy dzieci opanują już słowa rymowanki, zachęć je do recytowania  
z wersją karaoke (audio 4.8).

Zakończenie lekcji

• Wspólnie z dziećmi powiedz rymowankę Goodbye!

• Powiedz: Goodbye i pomachaj dzieciom na pożegnanie.75

CULTURE

Lesson 8: Computing, English, Maths, P.E, Science, He/She likes (Maths). I’m (learning). 
Days of the week. Best, favourite. Reading, writing. Art, Music.

I like Computing, Science and Maths.
English is fun, but PE is the best!

I like Maths

3  Listen and chant.  
audio
4.11   

KA
RAOKE

audio
4.12

1   Listen and repeat. Then listen, read and say the lesson.  
audio

4.9

2  Listen and say. Then write in your notebooks.  
audio
4.10   

Maths

PE

English

Science

Computing1 2

4

3

5

a I’m doing gymnastics.

b I’m learning about the Internet.

c I’m writing a story.

d I’m learning about water.

e I’m learning about numbers.

Suzy likes  ? Tom likes  ? Olivia likes  ?

CULTURE

I like Maths



Cele lekcji: Zapoznanie się z legendą o Bazyliszku. Nauka słownictwa. 
Nauka piosenki.
Nowe słownictwo: dragon, I don’t know, market, mirror, monster, 
show, speak, spider, tail. 
home, house, I don’t know, market, mirror, monster, people, rock, 
scared, show, snake, speak, spider, tail, walk.
Materiały: nagrania z aplikacji ePanel.

1  Listen, answer and sing.

• Powiedz dzieciom, że za chwilę usłyszą legendę o Bazyliszku.  
Wyjaśnij, że ich zadaniem będzie śledzić przebieg wydarzeń w nagraniu 
i w podręczniku oraz znaleźć odpowiedź na pytanie: Who lives in House 
Number 5? Powiedz: Listen to the story! Włącz CD (audio 4.13).  
Unieś w górę podręcznik i pomagaj dzieciom śledzić nagranie,  
wskazując podczas słuchania odpowiednie obrazki. Dzieci również  
mogą je wskazywać.

Reader:  Listen to the legend of Bazyliszek.  audio 4.13 
This is Melchior and his two children:  
Hanka and Maciek. They live in Warsaw.

1
Maciek: Dad?
Hanka: Dad!
Dad:  Yes?
Hanka: Dad, there’s a show at the market.
Maciek: Can we go there, please?

2
Dad:  Yes, you can, but don’t go into House Number 5.
Maciek: Yes, Dad.
Dad:  And come back home at 8 o’clock!
Maciek and Hanka: Yes, 8 o’clock. Thank you, Dad.

3
Hanka: Come on, Azor! Let’s go. Come on!
Maciek: Who lives in House Number 5?
Hanka: I don’t know.

4
Maciek: Can you see the show?
Hanka: No, I can’t. There are a lot of people.
Maciek: Let’s get close to the actors.
Hanka: OK. Let’s go after Azor.

5
Man 1:  This little monster 

has got a tail. 
It’s not a dragon. 
It’s not a snake.

Man 2:  It’s not a bird 
but it’s got a beak. 
I’m really scared! 
Oh, I can’t speak!

6
Man 1:  Bazyliszek is his name. 

He eats spiders every day.
Man 2:  One look in his eyes 

and you’re a rock, 
and you can’t walk!

Man 1: He lives in House Number 5.
Man 2: Never look him in the eye!

7
Hanka: Let’s go home. It’s half past seven.
Maciek: OK.
Hanka: Look. That’s House Number 5.
Maciek: Azor, stop. Don’t go there!

8
Hanka: Oh, no! That’s Bazyliszek.
Maciek: Look. Azor is a rock. I’m scared.
Hanka: I’m scared too.

9
Dad:  It’s half past eight. Where are my children?!
Woman: Good evening. Your children are in House Number 5.
Dad:   Oh, no! What can I do? How can I help my children?  

The mirror! Yes.

10
Hanka: Look, that’s our Dad.
Dad:  Shh! Look in the mirror, monster!

11
Hanka: Thank you, Daddy!
Maciek: Azor is a dog again!
Dad:  I’m very happy, children.
Maciek: We’re very happy too.
Hanka: Azor is happy, too.
Reader:  This is the end of the legend. You can’t find Bazyliszek in 

Warsaw. And there aren’t any monsters in House Number 5 
in the Old Town Market Square. Now there’s a restaurant in 
the house. You can have lunch there.

• Powtórz zadane wcześniej pytanie: N: Who lives in House Number 5?  
U: Bazyliszek. Możesz wskazać obrazek 7, na którym widac numer 
domu, oraz obrazek 8, przedstawiający Bazyliszka. N: This is House 
Number 5. This is Bazyliszek. House Number 5 is his home.

• Ponownie odtwórz historyjkę. Zatrzymuj nagranie i zadawaj pytania  
do kolejnych obrazków.

Obrazek 1
N (wskazując Hankę): What’s her name? U: Hanka.
N (wskazując Maćka): What’s his name? U: Maciek.
N (wskazując Melchiora): Who is he? U: The children’s father.
N (wskazując wszystkie osoby na obrazku): Where do they live?  
U: In Warsaw.
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Play:  bird, children, home, house, I don’t know, market, mirror, monster, people, rock, 
scared, show, snake, speak, spider, tail, walk.

BazyliszekPLAY

1  Listen and answer.  
audio
4.13  

1

3

5

2

4

Dad, there’s a show at the market.

This little monster
Has got a tail.

It’s not a dragon.
It’s not a snake.

It’s not a bird,
But it’s got a beak.
I’m really scared.
Oh, I can’t speak.

Can we go there, please?

I don’t know.

Come on, Azor! Let’s go.

Who lives in house 5?

Yes, you can, but 
don’t go into house 5.

Can you see 
the show? No, I can’t. 

There are a lot 
of people.

Bazyliszek
PLAY



Obrazek 2
N (wskazując Hankę i Maćka): Can the children go to the show?  
U: Yes, they can.
N: Can the children go into House 5? U: No, they can’t.
N: Can the children come back home at 9 o’clock? U: No, they can’t.

Obrazek 3
N (wskazując psa): Is this the children’s dog? U: Yes.
N: What’s his name? U: Azor.

Obrazek 4
N (wskazując tłum ludzi): Are a lot of people watching the show?  
U: Yes.

Obrazki 5–6
N (wskazując marionetkę Bazyliszka): Has the monster got a beak?  
U: Yes.
N: Is it a bird? U: No.
N: Has it got a tail? U: Yes.
N: Is it a snake? U: No.
N: What colour are the monster’s eyes? U: Red.
N (wskazując Bazyliszka): What’s the name of the monster?  
U: Bazyliszek.
N: What does Bazyliszek eat? U: Spiders.
N: Can you look him in the eye? U: No.

Obrazek 7
N (wskazując kamienicę numer 5): What number is this house? U: 5.
N: Is Azor going into the house? U: Yes.

Obrazek 8
N (wskazując dzieci i Bazyliszka): Can the children see Bazyliszek? U: Yes.
N (wskazując dzieci ): Are the children scared? U: Yes.
N (wskazując Bazyliszka i dzieci): Can Bazyliszek see the children? U: No.
N (wskazując Bazyliszka i psa): Can Bazyliszek see Azor? U: Yes.
N (wskazując psa): Is Azor a rock? U: Yes.

Obrazek 9
N: What time is it? U: It’s half past eight.
N: Are Hanka and Maciek at home? U: No.
N (wskazując Melchiora): Is the children’s father sad? U: Yes.
N (wskazując lustro): What is it? U: A mirror.
N: Is the mirror small? U: No, it’s very big.

Obrazek 10
N (wskazując Melchiora): Where is the children’s father? U: In House 
Number 5.

Obrazek 11
N (wskazując Bazyliszka): Is Bazyliszek a rock? U: Yes.
N (wskazując psa): Is Azor a rock? U: No.
N (wskazując dzieci i Melchiora): Are they happy? U: Yes.

2  Listen and sing.

• Powiedz uczniom, by posłuchali piosenki z przedstawienia: Listen to the 
song from the show again.

• Włącz CD (audio 4.14) i zachęć uczniów do wspólnego śpiewania. 
Podziel klasę na dwie grupy. Pierwsza grupa śpiewa początek wersu, 
druga grupa śpiewa jego zakończenie. Poproś grupy, by zamieniły się 
rolami i odtwórz nagranie raz jeszcze.

• Kiedy dzieci zapoznają się z piosenką, zachęć je do śpiewania z wersją 
karaoke (audio 4.15).

This little monster has got a tail. audio 4.14
It’s not a dragon, it’s not a snake.
It’s not a bird, but it’s got a beak.
I’m really scared! Oh, I can’t speak!

3  Act the legend out. Make a class play.
Wskazówki do przygotowania przedstawienia szkolnego  
w oparciu o tekst legendy.

• Zaproponuj uczniom przygotowanie przedstawienia w oparciu o treść 
legendy.

• Zachęć nauczyciela nauczania zintegrowanego do współpracy przy 
organizacji przedstawienia.

• Zapytaj, czy dzieci znały wcześniej tę legendę. Zapytaj, gdzie mieszkał 
Bazyliszek (na Starym Mieście w Warszawie). Porozmawiaj z dziećmi  
o różnicach pomiędzy treścią oryginalnej legendy a wersją przedstawioną  
w podręczniku. Zwróć uwagę np. na to, że w oryginalnej legendzie 
występuje postać Walusia, syna bednarza. To on zaprowadził dzieci 
do ruin domu, w którego piwnicach mieszkał Bazyliszek. Bazyliszek 
zabijał wzrokiem i spojrzeniem zabił Walusia. Sposób na niego wymyślił 
czarownik, do którego udał się zrozpaczony ojciec dzieci. Wytłumacz 
uczniom, że legenda w podręczniku została nieco zmieniona ze względu 
na ograniczenia teatralne.

• Zaangażuj w pracę nad przedstawieniem wszystkich uczniów. Postaci  
w legendzie jest mniej niż uczniów w klasie, ale każde dziecko powinno 
mieć szansę wystąpić, żeby nikt nie czuł się pominięty. Możesz  
np. umówić się z dziećmi, że niektóre kwestie będzie wygłaszał chórek 
(np. wypowiedzi aktorów z obrazka 5 i 6), piosenkę śpiewają wszyscy, 
np. pierwszą zwrotkę chłopcy, a drugą – dziewczynki.

• Zaangażuj uczniów w przygotowywanie strojów, rekwizytów  
i elementów scenografii. Pomoc nauczyciela nauczania zintegrowanego 
będzie tu nieoceniona.

• Warto poświęcić nieco uwagi muzyce i odgłosom uzupełniającym 
scenariusz przedstawienia.

• Uzgodnij z uczniami, że zaprosicie na przedstawienie rodziców, 
dziadków, rodzeństwo i pozostałych nauczycieli. Możecie przygotować 
plakat lub zaproszenia w języku angielskim:
Dear (All)
Class 3 (b) presents: Bazyliszek. / You’re invited to Bazyliszek.
When: (Friday), (4) o’clock.
Where: The (main hall / classroom / sports hall).

• Postaraj się, aby całe przedstawienie zostało nagrane –  
może mógłby się tym zająć jeden z rodziców?
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2  Listen and sing.  
audio
4.14   

KA
RAOKE

audio
4.15  

3  Act the legend out. Make a class play.   

6

8

10

7

9

11

Azor, stop. Don’t go there!

Let’s go home.

Azor is 
a dog again!

Azor is a rock. 
I’m scared.

Look in the 
mirror, monster!

Your children 
are in house 5.

Oh, no! That’s 
Bazyliszek.

Let’s go home.

Bazyliszek is his name. 
He eats spiders every day.

Thank you, Daddy.

I’m scared too. How can I help my 
children? The mirror! Yes.

One look in his eyes … and you’re 
a rock, and you can’t walk!

Bazyliszek
PLAY


	NEA3_ZIP_ePanel_final_19.03.pdf
	NEATB3_lekcje dodatkowe_for marketing_2.04 (1).pdf

