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Niniejszy Poradnik stworzyliœmy z myœl¹ o rodzicach najm³odszych uczniów, którzy rozpoczynaj¹ naukê jêzyka
angielskiego z podrêcznikiem Happy Hearts Starter. Zawiera on omówienie poszczególnych rozdzia³ów ksi¹¿ki. Na
pocz¹tku ka¿dej czêœci poradnika znajd¹ Pañstwo krótki opis tematyki zajêæ szkolnych, æwiczeñ, gier i zabaw z kilku lekcji
jêzyka angielskiego w szkole. Na podstawie tych informacji mo¿na nawi¹zaæ z dzieckiem rozmowê na zbli¿one tematy
nawet wtedy, gdy nie pamiêta ono dok³adnie, co dzia³o siê na zajêciach.
W drugiej czêœci opracowania zamieszczono s³owniczek stopniowo wprowadzanych wyrazów i zwrotów wraz
z ich odpowiednikami w jêzyku polskim. Podano je w takiej samej kolejnoœci, w jakiej pojawiaj¹ siê w ksi¹¿ce, co u³atwi
Pañstwu wspólne z dzieckiem przegl¹danie æwiczeñ i œpiewanie piosenek. S³owniczek jest podzielony na dwie tabele.
Pierwsza z nich, Rozumiem i umiem powiedzieæ, zawiera te s³ówka, które dziecko powinno powtórzyæ i zapamiêtaæ na
nastêpne lekcje; na pewno pojawi¹ siê one tak¿e w modu³ach sprawdzaj¹cych lub testach. Nag³ówek tej tabeli wyró¿niono
kolorem szarym. W tabeli Rozumiem umieszczono natomiast s³ówka, które pojawi³y siê w podrêczniku jedynie
pomocniczo, w zwi¹zku z jakimœ æwiczeniem lub piosenk¹ – nauczyciel wyt³umaczy³ ich znaczenie na lekcji, ale nie wymaga,
aby dziecko pos³ugiwa³o siê nimi w samodzielnie tworzonych wypowiedziach.
Ostatnia czêœæ opracowania ka¿dego rozdzia³u to lista pomys³ów, z których mog¹ Pañstwo skorzystaæ, planuj¹c
wspólne æwiczenia i zabawy jêzykowe. Nie wszystkie z nich wymagaj¹ od dziecka u¿ycia jêzyka obcego – niektóre s³u¿¹ po
prostu powi¹zaniu tematyki zajêæ szkolnych z codziennym ¿yciem. St¹d na przyk³ad propozycje wspólnych spacerów,
w czasie których rozmowa toczy siê po polsku, natomiast dziecko ma okazjê pochwaliæ siê swoj¹ znajomoœci¹ s³ówek
angielskich.
Mamy nadziejê, ¿e praca z Poradnikiem przyniesie Pañstwu i Pañstwa dzieciom wiele korzyœci i przyjemnoœci.
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Od pewnego czasu daje siê zauwa¿yæ wzrost zainteresowania Rodziców wczesnym nauczaniem ich dzieci jêzyków
obcych, przede wszystkim jêzyka angielskiego. Œwiadczy o nim du¿a popularnoœæ przedszkoli, które maj¹ w swej ofercie
zajêcia jêzykowe (i nie tylko) dla starszaków, ale i dzieci m³odszych, dopiero rozpoczynaj¹cych edukacjê przedszkoln¹.
Z tego wzglêdu potrzebni s¹ nauczyciele posiadaj¹cy wiedzê metodyczn¹ o nauczaniu tak ma³ych dzieci, jak równie¿
podrêczniki dostosowane do ich wiedzy, mo¿liwoœci i zainteresowañ. Podrêcznik Happy Hearts Starter jest wyjœciem
naprzeciw oczekiwaniom zarówno nauczycieli, jak i Rodziców.
Czêstotliwoœæ zajêæ jêzykowych w przedszkolu zale¿y od wielu czynników, zazwyczaj odbywaj¹ siê one dwa razy
w tygodniu w wymiarze 20–30 minut, choæ najkorzystniej by³oby, gdyby mia³y one miejsce codziennie. To co niemo¿liwe
w przedszkolu, mog¹ zrealizowaæ w domu Rodzice, chc¹c znaleŸæ czas na wspóln¹ zabawê z dzieckiem wykorzystuj¹c¹
elementy jêzyka angielskiego. W ten sposób u³atwi¹ Pañstwo dziecku utrwalenie wiedzy i umiejêtnoœci zdobytych
w trakcie zajêæ w przedszkolu, wzmocni¹ swoje wiêzi emocjonalne z dzieckiem i wespr¹ jego rozwój. Proponowany
poradnik zosta³ opracowany tak, aby byæ dla Pañstwa pomoc¹, Ÿród³em inspiracji i zachêty do wspólnych zajêæ z dzieckiem.
Pañstwa zaanga¿owanie i dba³oœæ o to, by dziecko mia³o czêstszy kontakt z jêzykiem pomog¹ mu poczyniæ du¿o wiêksze
postêpy i nabraæ wiary w swoje mo¿liwoœci.
Jakie s¹ trzy- i czterolatki?
•

Maj¹ ch³onny umys³, potrzebê poznawania otaczaj¹cego œwiata, st¹d zaciekawienie, odkrywanie rzeczy nowych,
dociekliwoœæ i nieustanne zadawanie pytañ.
• Czêsto dzia³aj¹ pod wp³ywem impulsu i emocji, odznaczaj¹ siê zmiennoœci¹ reakcji uczuciowych, szybko
przechodz¹ od p³aczu do radoœci.
• £atwo popadaj¹ w krañcowe emocje, od akceptacji do niechêci i odwrotnie.
• Przyjmuj¹ informacje dos³ownie i bezkrytycznie, nie odró¿niaj¹ prawdy od fikcji, czêsto fantazjuj¹, maj¹ wybuja³¹
wyobraŸniê.
• Na ogó³ s¹ ma³o samodzielne, w wielu sytuacjach potrzebuj¹ pomocy doros³ych i indywidualnego traktowania.
Niemniej d¹¿¹ do samodzielnoœci, staraj¹ siê pomagaæ w prostych pracach i potrafi¹ zaprotestowaæ, gdy siê je
wyrêcza.
• Odznaczaj¹ siê krótkotrwa³¹ uwag¹, ³atwo siê mêcz¹, szybko przerzucaj¹ zainteresowanie z jednej rzeczy na drug¹,
czêstokroæ nie doprowadzaj¹c ¿adnej z nich do koñca.
• S¹ ci¹gle egocentryczne, ale szukaj¹ kontaktu z rówieœnikami, choæ bywa, ¿e wspólne zabawy koñcz¹ siê konfliktem.
• Zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci poprzez dzia³anie, zatem potrzebuj¹ ruchu, gry i zabawy. Pocz¹tkowo skupiaj¹ siê na
manipulowaniu przedmiotami, buduj¹, aby burzyæ, ale stopniowo rozszerzaj¹ i wzbogacaj¹ zakres swoich zabaw,
dziêki rozwijaj¹cej siê wyobraŸni.
• Maj¹ s³abo rozwiniête zdolnoœci manualne, s³abo pos³uguj¹ siê no¿yczkami, ucz¹ siê jak trzymaæ kredkê lub
o³ówek. Ich pierwsze rysunki to tzw. bazgroty. Wiêkszoœæ trzylatków umie ju¿ narysowaæ ko³o, co pozwala im
narysowaæ cz³owieka – g³owonoga z³o¿onego z du¿ej g³owy i kresek wyobra¿aj¹cych nogi i rêce. Dziecko musi
stworzyæ wiele podobnych g³owonogów, aby uda³o mu siê przedstawiæ cz³owieka wyposa¿onego w wiêcej czêœci
cia³a. Natomiast czterolatki potrafi¹ ju¿ odwzorowaæ kwadrat, co jest du¿ym osi¹gniêciem.
• Chêtnie odtwarzaj¹ ró¿ne sytuacje, wcielaj¹ siê w postaci z bajek, potwory, duchy, odgrywaj¹ popularne scenki, jak
zabawa w gotowanie, ubieranie lalek, przedszkole, wizyta u lekarza, itp.
Co nale¿y wiedzieæ o tym, jak ucz¹ siê dzieci?
•

Dzieci ucz¹ siê ca³ym sob¹, poprzez aktywnoœæ fizyczn¹, doœwiadczanie prze¿yæ i emocji, a tak¿e poprzez
d³ugotrwa³e os³uchiwanie siê z nowym jêzykiem, podobnie jak czyni³y to, poznaj¹c swój ojczysty. Maj¹
zatem prawo do milczenia i podejmowania prób odpowiedzi, kiedy s¹ gotowe.
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•
•
•
•
•

Liczy siê dla nich „tu i teraz”, pos³uguj¹ siê myœleniem konkretnym, st¹d tak wa¿ne jest wykorzystanie w nauce
znanych im przedmiotów z otoczenia.
Ze wzglêdu na krótki okres koncentracji, potrzebuj¹ krótkich i urozmaiconych æwiczeñ.
Ucz¹ siê szybko, ale równie szybko zapominaj¹, wiêc nabycie nowej umiejêtnoœci jest niejednokrotnie wynikiem
wielu prób i powtórzeñ, co wymaga czasu, wysi³ku i cierpliwoœci, równie¿ ze strony Rodziców.
Potrzebuj¹ bodŸców, dlatego tak wa¿ne jest wykorzystywanie w nauce pomocy wizualnych, dŸwiêku i ruchu.
Robi¹ szybkie postêpy, gdy czuj¹ siê bezpieczne i doœwiadczaj¹ ¿yczliwego zainteresowania ze strony doros³ych.

Pamiêtajmy!
1. Wspólne zabawy z dzieckiem maj¹ s³u¿yæ wspieraniu jego wszechstronnego rozwoju: myœlenia i umiejêtnoœci
intelektualnych, jêzyka i s³ownictwa, kreatywnoœci i wyobraŸni, sprawnoœci i koordynacji ruchowych, umiejêtnoœci
spo³ecznych, poczucia w³asnej wartoœci, wyra¿ania uczuæ, koncentracji i wielu innych. Wszystko to wymaga od
Rodziców organizowania zabaw, æwiczeñ, ró¿norodnych kszta³c¹cych sytuacji, oczywiœcie dostosowanych do
dzieciêcych mo¿liwoœci.
2. Dziecko lepiej siê czuje i rozwija w znanym sobie œrodowisku. Zatem wskazane jest, aby w jego pokoju znalaz³o siê
miejsce, które bêdzie stanowiæ „k¹cik zabaw z jêzykiem angielskim”. Powinny siê w nim znaleŸæ ulubione zabawki,
kredki, kartki papieru bia³ego i kolorowego, wolne miejsce na pó³ce na gromadzenie ró¿nych eksponatów oraz na
œcianie do wywieszania prac dziecka. Przyda³by siê te¿ niedu¿y stolik do wykonywania prac plastycznych oraz krzese³ko
dopasowane do wzrostu dziecka, na pod³odze zaœ dywan. Niekiedy do zabawy wystarczy wygodne miejsce na kanapie
z ulubion¹ poduszk¹ i misiem.
3. Warto zadbaæ o wygospodarowanie wolnej i bezpiecznej przestrzeni na gry i zabawy ruchowe, niezbêdne do
prawid³owego rozwoju dziecka i u³atwiaj¹ce mu przyswojenie oraz utrwalenie elementów jêzykowych. W zale¿noœci
od potrzeb i wyobraŸni miejsce to mo¿e zamieniaæ siê w salê w przedszkolu, ogród, ruchliw¹ ulicê, góry, nawet d¿unglê.
4. Wa¿ne jest, aby doros³y by³ blisko dziecka. Kiedy siedzi w trakcie zabawy na pod³odze czy kanapie, dziecku ³atwiej jest
nawi¹zaæ z nim kontakt, zaobserwowaæ mimikê, wyra¿ane emocje i zrozumieæ sens wypowiedzi. Domowe zajêcia
jêzykowe oparte s¹ na wykorzystaniu materia³ów z p³yty CD i DVD, zatem nieznajomoœæ jêzyka angielskiego nie jest
przeszkod¹, gdy¿ Rodzice razem z dzieckiem powtarzaj¹ te same teksty i wykonuj¹ te same æwiczenia.
5. Nie wystarczy w³¹czyæ p³ytê i zostawiæ dziecko w otoczeniu nawet wielu zabawek, gdy¿ ono obejrzy je i zostawi.
Konieczne jest natomiast pokazanie mu, co mo¿na z tymi zabawkami zrobiæ, jak je wykorzystaæ edukacyjnie.
Oczywiœcie, tak rozumuje i dzia³a doros³y, gdy¿ dziecko cieszy siê z zabawy, nieœwiadomie zaœ przyswaja elementy
jêzykowe i zdobywa nowe doœwiadczenia. Dziêki wsparciu i obecnoœci osoby doros³ej, dzieci d³u¿ej koncentruj¹ siê
na zabawie. Zainteresowanie doros³ego ma istotny wp³yw na czynione przez dziecko postêpy w rozwoju.
6. W nauczaniu ma³ych dzieci najwa¿niejsze jest rozwijanie umiejêtnoœci rozumienia ze s³uchu, st¹d tak istotne jest
wykorzystanie nagrañ piosenek i historyjek oraz sytuacji, które u³atwiaj¹ zrozumienie znaczenia wyrazu czy
zwrotu. Trzeba natomiast pozwoliæ dzieciom „dojrzeæ” do samodzielnej decyzji, kiedy chc¹ zacz¹æ pierwsze próby
wypowiadania siê w jêzyku angielskim. Choæ pierwsz¹ form¹ odpowiedzi bêdzie przekaz niewerbalny, reakcja,
skinienie g³ow¹, to nale¿y je pochwaliæ. Tym bardziej trzeba to uczyniæ, gdy dziecko odpowie s³ownie – jednym
wyrazem lub fragmentem zas³yszanych tekstów piosenek, czy historyjek.
7. Warto wyznaczyæ sta³¹ porê na zajêcia jêzykowe, gdy¿ dziecko potrzebuje takiego uporz¹dkowania, czuje siê wtedy
bezpieczniejsze i spokojniejsze. Niemniej czasem trzeba z nich zrezygnowaæ, gdy widaæ, ¿e jest ono zmêczone i senne.
Podobnie nale¿y post¹piæ w sytuacji, gdy dziecko po prostu odejdzie i zajmie siê czymœ innym, co akurat zwróci³o jego
uwagê. Absolutnie nie nale¿y go wtedy zmuszaæ do przerwanej czynnoœci, czy te¿ karaæ.
8. Wspólne gry i zabawy jêzykowe maj¹ byæ zachêt¹ do dalszego kontaktu z jêzykiem i przyjemnoœci¹,
przygotowaniem do przysz³ej systematycznej nauki, st¹d tak wa¿ne jest nagradzanie wysi³ków dziecka i wyra¿anie
pochwa³, gdy¿ dzia³aj¹ one mobilizuj¹co.
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9. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dziecko obserwuje zachowania doros³ego i bezwiednie uczy siê przez naœladownictwo. Jeœli
zatem Rodzic uœmiechem pokazuje, ¿e cieszy go wykonywanie okreœlonej czynnoœci, dziecko bêdzie siê podobnie
zachowywaæ.
10. Nie wystarczy dziecku powiedzieæ, jak coœ zrobiæ, bo s³owne instrukcje s¹ czêsto za d³ugie w stosunku do jego
mo¿liwoœci, a przez to za trudne. Dziecko najwiêcej korzysta z przekazu niewerbalnego. Zatem wskazane jest, aby
doros³y najpierw zademonstrowa³ czynnoœæ, a potem zachêci³ dziecko do jej wykonania, obojêtne, czy chodzi tu
o powtórzenie wyrazu, czy skok przez przeszkodê.
Poradnik – Happy Hearts Starter
Z czego sk³ada siê kurs Happy Hearts Starter?
W sk³ad zestawu dla dziecka wchodzi podrêcznik, p³yta CD z piosenkami oraz DVD.
Podrêcznik zosta³ opracowany w formie kart pracy, z których dzieci korzystaj¹ w trakcie zajêæ w przedszkolu. Dodatkowo
do ka¿dego rozdzia³u s¹ zestawy naklejek i figurki postaci. Podrêcznik Happy Hearts Starter z³o¿ony jest
z szeœciu rozdzia³ów, zawieraj¹cych nowy materia³ jêzykowy z wybranych tematów, odnosz¹cych siê do œwiata zjawisk
bliskich dziecku. Poprzedza je rozdzia³ wstêpny, z³o¿ony z dwóch lekcji, wprowadzaj¹cych dziecko w œwiat g³ównych
bohaterów. W ka¿dym kolejnym rozdziale jest osiem lekcji, z których dwie ostatnie s¹ nieobowi¹zkowe. Ca³oœæ uzupe³niaj¹
dwie lekcje okolicznoœciowe z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Matki.
Tematyka poszczególnych rozdzia³ów:
1. Rozdzia³ wstêpny (Starter) – Hello, hello! – pojawiaj¹ siê g³ówni bohaterowie: Molly, Billy oraz kotek Kenny,
zapraszaj¹cy do wspólnej zabawy na farmie, która bêdzie miejscem historyjek.
2. Rozdzia³ 1 – Colours! – dzieci poznaj¹ cztery kolory oraz s³uchaj¹ historyjki o tym, jak Molly, Billy i kotek Kenny
wychodz¹ na spacer. Po drodze znajduj¹ jab³oñ, z której Kenny str¹ca jab³ka dla ka¿dego. Wszyscy zjadaj¹ smakowite
owoce.
3. Rozdzia³ 2 – Little mouse! – na farmie pojawia siê ma³a zabawna myszka Mackey, która w piosence uczy inne myszki, jak
wykonywaæ pewne czynnoœci. Potem podczas spaceru z kotkiem Kennym bawi siê podobnie, wykonuj¹c jego polecenia,
co koñczy siê œmieszn¹ przygod¹.
4. Rozdzia³ 3 – One, two, three! – dzieci s³uchaj¹ piosenki o trzech kacz¹tkach oraz poznaj¹ liczebniki 1–3, z których dwa
s¹ weso³e i zapraszaj¹ do zabawy, jeden zaœ smutny, poniewa¿ jest mu zimno. Ponadto spotykaj¹ nowego bohatera,
kaczorka Denny’ego, który zostaje dobrym przyjacielem myszki Mackey.
5. Rozdzia³ 4 – Having Fun! – Molly i Billy œpiewaj¹ o swoich zabawnych misiach; nowy goœæ na farmie – kucyk Patsy – umie
odbijaæ pi³kê, jeŸdziæ na hulajnodze i ¿eglowaæ. Patsy pomaga Molly i Billy’emu w potrzebie. Kiedy w ich hulajnogach
odpadaj¹ ko³a, zawozi ich do domu.
6. Rozdzia³ 5 – The Farm! – piosenka Old MacDonald’s Farm wprowadza kolejnego bohatera – krówkê Connie. Jej
ulubionym przysmakiem s¹ jab³ka i banany. Connie z pomoc¹ przyjació³ piecze ciasto jab³kowo-bananowe i czêstuje
nim wszystkie zwierzêta na farmie.
7. Rozdzia³ 6 – Bye-bye, birdie! – Najpierw Molly i Billy pokazuj¹, jak wk³adaj¹ skarpety i buty. Potem ptaszek Bobby,
ostatni bohater podrêcznika, radzi im, by zapakowali swoje walizki, bo ju¿ jest s³oneczne lato. Przypomina im, by zabrali
swoje nowe rzeczy: Molly – czerwon¹ sukienkê, Billy – niebieskie spodnie. Dzieci wyje¿d¿aj¹ na wakacje razem ze
swoimi przyjació³mi z farmy.
P³yta CD
Na p³ycie CD znajduj¹ siê nagrania piosenek zarówno w wersji wokalnej, jak i instrumentalnej (karaoke). S³u¿¹ one do
utrwalania poznanych tekstów oraz doskonalenia wymowy i intonacji.
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P³yta DVD
P³yta zawiera filmy animowane o przygodach bohaterów podrêcznika. W g³ównym menu znajdziemy dwa sposoby
odtworzenia zawartoœci:
1. Play All – daje mo¿liwoœæ odtworzenia wszystkich piosenek, historyjek, æwiczeñ na s³ownictwo, itp. bez podzia³u na
poszczególne rozdzia³y.
2. Units – czyli odtwarzanie zawartoœci ka¿dego rozdzia³u osobno:
• W rozdziale wstêpnym (Starter) dzieci poznaj¹ piosenkê Hello, I’m Kenny, w której przedstawiaj¹ siê g³ówni
bohaterowie, dwa nowe s³owa (Hello!, Bye!) oraz grê-uk³adankê z puzzli z postaciami Molly i Billy’ego.
• W ka¿dym zaœ kolejnym rozdziale s¹ cztery sekcje: a. Words, wprowadzaj¹ca nowe s³ownictwo; b. Songs,
zawieraj¹ca dwie piosenki je utrwalaj¹ce; c. Story, prezentuj¹ca historyjkê z udzia³em kolejnego bohatera.
W ostatniej czêœci d. Game dzieci maj¹ mo¿liwoœæ dalszego utrwalenia nowo poznanych s³ów.
3. Hello! Song – piosenka na powitanie, zapraszaj¹ca na farmê.
4. Bye-Bye! Song – piosenka na po¿egnanie.
5. Meet the Characters – scenka przedstawiaj¹ca wszystkich bohaterów.
6. Extras – czêœæ dodatkowa, podzielona na 2 sekcje:
• Optional units z piosenkami o Dniu Dziecka i o Dniu Matki;
• English Across the Curriculum z æwiczeniami ³¹cz¹cymi jêzyk angielski z tematyk¹ miêdzyprzedmiotow¹,
poszerzaj¹ce wiedzê dziecka o otaczaj¹cym je œwiecie.
W Poradniku proponujê nieco odmienny od przedstawionego w g³ównym menu porz¹dek korzystania z p³yty DVD,
a mianowicie obejrzenie najpierw scenki Meet the Characters, gdy¿ dziêki temu dziecko pozna bohaterów, a potem
odtworzenie piosenek Hello! oraz Bye-Bye! (Mo¿na tak¿e przes³uchaæ te piosenki najpierw z p³yty CD, gdy¿ w podrêczniku
znajduj¹ siê one w rozdziale wstêpnym, a dopiero potem obejrzeæ je na DVD). W nastêpnej zaœ kolejnoœci proponujê
zapoznaæ siê z poszczególnymi rozdzia³ami, wykorzystuj¹c æwiczenia z sekcji English Across the Curriculum, bowiem s³u¿¹
one zaciekawieniu dziecka i zwróceniu jego uwagi na to, co jest w jego najbli¿szym otoczeniu. Ponadto znakomicie ilustruj¹
znane dziecku s³ownictwo na konkretnych przyk³adach z realnego œwiata. Chodzi równie¿ o to, by dziecko w domu mog³o
mieæ mo¿liwoœæ utrwalania materia³u ju¿ poznanego, dlatego tak wa¿ne jest dostosowanie tempa zabaw domowych do
tematyki zajêæ przedszkolnych. W ten sposób równie¿ wprowadzamy pewne uporz¹dkowanie, bez nara¿ania dziecka na
zbêdn¹ frustracjê. Natomiast czêœæ Play All mo¿e byæ stosowana w sposób dowolny, wyrywkowy, równie¿ w zale¿noœci od
nastroju dziecka, wyra¿aj¹cego siê na przyk³ad w tym, ¿e bêdzie chcia³o ono pos³uchaæ po raz kolejny tej samej historyjki czy
piosenki.
Meet the Characters – scenka przedstawiaj¹ca wszystkich bohaterów.
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, kogo przedstawia scenka, jak nazywaj¹ siê poszczególni bohaterowie, kim s¹,
jakiego koloru maj¹ ubrania, itp.
2. Nastêpnie pozwólcie poszczególnym bohaterom przedstawiæ siê i pos³uchajcie, jak mówi¹ Hello, I’m ......
w charakterystyczny dla siebie sposób.
3. Mo¿esz te¿ poprosiæ dziecko, by wskaza³o na swojego ulubionego bohatera i przedstawi³o siê jego g³osem i imieniem.
4. Zabawcie siê w odgrywanie ról – jedna osoba wybiera dowoln¹ postaæ, a druga siê w ni¹ wciela, i tak na przemian.
Mo¿esz tak¿e przedstawiæ siê g³osem i imieniem danego bohatera, a nastêpnie poprosiæ dziecko o wskazanie jego
postaci na ekranie. Nastêpnie zamieñcie siê rolami.
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Hello! Song – piosenka na powitanie, zapraszaj¹ca na farmê.
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. Najpierw obejrzyjcie scenkê i pos³uchajcie nagrania. W trakcie kolejnego odtwarzania razem z dzieckiem zachowujcie
siê jak kotek Kenny machaj¹cy ³apk¹ na powitanie i zapraszaj¹cy na farmê.
2. PóŸniej dziecko mo¿e samo pokazywaæ zapraszaj¹ce gesty kotka Kenny’ego podczas ods³uchiwania piosenki.
3. Do drewnianego wózka lub du¿ego samochodu w³ó¿cie ulubione zabawki dziecka (jak bohaterów podrêcznika) i razem
zawieŸcie do wybranego miejsca w pokoju, które bêdzie odgrywa³o rolê farmy. Podczas zabawy s³uchajcie piosenki
Hello! Na miejscu pobawcie siê razem wybranymi zabawkami. Na pocz¹tek nale¿y zaprosiæ ka¿d¹ do zabawy, œpiewaj¹c
Hello! Hello! Nastêpnie po skoñczonej zabawie nale¿y odwieŸæ zabawki z powrotem i u³o¿yæ na swoich miejscach.
Korzystaj¹c z p³yty CD dla ucznia, mo¿na wspólnie przes³uchaæ i zaœpiewaæ piosenkê z rozdzia³u Merry Christmas,
której dziecko nauczy³o siê na lekcji.
Piosenka Bye-Bye! (Song CD)
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. T³em dla tej piosenki jest zakoñczenie lekcji i opuszczanie klasy przez uczniów. Jest to znakomita okazja, by zwróciæ
uwagê dziecka na rzeczy dla niego nowe, czyli wygl¹d sali szkolnej, ubiór uczniów i ich tornistry. Dla porównania mo¿na
porozmawiaæ o tym, jak wygl¹da sala w przedszkolu, czym bawi¹ siê dzieci, jak maj¹ zorganizowany czas.
2. Podczas odtwarzania piosenki odegraj rolê nauczyciela ¿egnaj¹cego dzieci, machaj¹c rêk¹ zgodnie z tekstem piosenki,
natomiast dziecko jako uczeñ niech do³¹czy nieco póŸniej. Z pewnoœci¹ dziecko bardziej wczuje siê w rolê, gdy za³o¿y
plecaczek, w którym bêdzie kilka drobiazgów szkolnych, np. kredki, gumka, o³ówek.
3. Na czas tej zabawy pokój mo¿e staæ siê sal¹ lekcyjn¹, a lalki i misie uczniami. Odpowiednio usadŸcie zabawki. Dziecko,
odgrywaj¹c rolê nauczyciela, powita ka¿d¹ z nich s³owem Hello! Niewielka liczba zabawek z pewnoœci¹ podniesie
atrakcyjnoœæ zabawy. Po jej zakoñczeniu wspólnie posk³adajcie i uporz¹dkujcie zabawki, œpiewaj¹c im piosenkê na
po¿egnanie.
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Rozdział wstępny (Starter) – Hello, hello!
Rozdzia³ wstêpny (Starter) – Hello, hello!
W tym rozdziale dzieci:
- ucz¹ siê witaæ i przedstawiaæ.
- s³uchaj¹ piosenki na powitanie.
- s³uchaj¹ piosenki, w której przedstawiaj¹ siê bohaterowie podrêcznika.
- s³uchaj¹ piosenki na po¿egnanie.
- koloruj¹ i wycinaj¹ postaci bohaterów oraz robi¹ z nich kukie³ki.
- rysuj¹ swój autoportret.

S³owniczek

Rozumiem i umiem powiedzieæ
S³ownictwo
Zwroty

Hello.

Czeœæ.

Bye.

Pa/Czeœæ. (przy po¿egnaniu)

Hello, I’m (Ania).

Czeœæ, jestem (Ania).

i struktury
Rozumiem
Polecenia

Zwroty

Stand in a circle.

Ustaw/cie siê w kó³ku.

Sit in a circle.

Usi¹dŸ/cie w kó³ku.

Stand with me.

Stañ/cie ze mn¹.

Sit with me.

Usi¹dŸ/cie ze mn¹.

Sit down, please.

Usi¹dŸ/cie, proszê.

Go to the table.

IdŸ/cie do swojego stolika.

Bye-bye.

Pa-pa.

i struktury
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Rozdział wstępny (Starter) – Hello, hello!
Piosenka Hello! (Songs CD)
Temat:
Jest to piosenka na powitanie, zapraszaj¹ca na farmê, na której mieszkaj¹ bohaterowie podrêcznika, i do wspólnej zabawy.
Tekst piosenki:
Hello! Hello!
It’s a lovely day.
Welcome to the farm,
Come in and play!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
Wspólnie z dzieckiem wybierzcie kilka jego ulubionych zabawek i u³ó¿cie je w widocznym oraz ³atwo dostêpnym dla niego miejscu, np.
na kanapie lub fotelu. Mog¹ to byæ zarówno lalki, jak i pluszowe maskotki, a tak¿e postaci zwierz¹t ¿yj¹cych w gospodarstwie.
1. W trakcie odtwarzania piosenki zachêæ dziecko do machania r¹czk¹ w kierunku zabawek, kiedy s³yszy Hello.
2. Przy s³owach: Welcome to the farm, come in and play! zademonstruj dziecku, jak wykonaæ gest zapraszaj¹cy. W ten sposób mo¿na
zapraszaæ kogoœ do wejœcia do pokoju lub udzia³u w zabawie.
3. Poka¿ dziecku, ¿e mo¿e przywitaæ siê ze swoj¹ ulubion¹ lalk¹, podaj¹c jej rêkê i mówi¹c jednoczeœnie: Hello. Odpowiedz w imieniu
lalki: Hello. Po pewnym czasie spróbujcie w ten sposób witaæ pozosta³ych domowników czy goœci.
4. Obejrzyj z dzieckiem ksi¹¿eczkê, w której s¹ ilustracje zwierz¹t ¿yj¹cych w gospodarstwie/na farmie. Jeœli to mo¿liwe, wybierzcie
siê potem do gospodarstwa, aby dziecko mog³o zobaczyæ zwierzêta tam ¿yj¹ce. Wa¿ne, aby nie wystraszyæ dziecka, podchodz¹c
zbyt blisko do jakiegoœ nieznanego zwierzêcia.
5. Skoro w piosence jest mowa o wspólnej zabawie, pobaw siê z dzieckiem jego ulubionymi zabawkami. Mo¿ecie te¿ usi¹œæ wygodnie
na dywanie i rzucaæ do siebie, np. pi³eczk¹ ze s³owami Hello, (+ imiê). Gdy dziecko ma k³opot z chwytaniem pi³ki, zamiast niej mo¿na
pos³u¿yæ siê woreczkiem wype³nionym fasol¹ lub papierow¹ kulk¹.
Piosenka Hello, I’m Kenny! (Songs CD)
Temat:
W piosence przedstawiaj¹ siê bohaterowie podrêcznika: kot Kenny oraz dwójka dzieci – Molly i Billy.
Tekst piosenki:
Hello, I’m Kenny,
Hello, hello, hello!
Hello, I’m Molly,
Hello, hello, hello!
Hello, I’m Billy,
Hello, hello, hello!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Do tej zabawy nale¿y wybraæ trzy maskotki, które bêd¹ odgrywaæ rolê kota Kenny’ego, Molly i Billy’ego. Kiedy w piosence
pojawiaj¹ siê s³owa: Hello, I’m Kenny, podnieœ maskotkê wyobra¿aj¹c¹ jego postaæ do góry, natomiast dziecko powinno pomachaæ
mu rêk¹ w geœcie powitania, powtarzaj¹c razem z nagraniem: Hello, hello, hello. W podobny sposób nale¿y przedstawiæ Molly
i Billy’ego.
2. Dla odmiany razem z dzieckiem mo¿ecie odegraæ rolê któregoœ z bohaterów. Wtedy w trakcie odtwarzania piosenki dana osoba
wstaje, gdy us³yszy imiê swego bohatera, pokazuje na siebie (np. I’m Molly) i ponownie siada.
3. Do tej z kolei zabawy potrzebne s¹ trzy osoby, które wybior¹ sobie dan¹ postaæ. Zabawa polega na tym, ¿e wszyscy spaceruj¹
w dowolnych kierunkach po pokoju, a kiedy siê mijaj¹, machaj¹ do siebie rêkami, przedstawiaj¹c siê imieniem wybranego bohatera.
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Rozdział wstępny (Starter) – Hello, hello!
Piosenka Bye-bye! (Songs CD)
Temat:
Jest to piosenka na po¿egnanie, zapraszaj¹ca do ponownego przyjœcia do klasy.
(Mo¿na j¹ odtwarzaæ na zakoñczenie ka¿dej sesji z jêzykiem angielskim.)
Tekst piosenki:
Bye-bye for now,
See you soon.
Come back again
To our classroom!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Najpierw wprowadŸ dziecko w treœæ piosenki, informuj¹c, ¿e obok s³owa hello stosowanego na powitanie, istnieje s³owo bye,
którego u¿ywa siê, ¿egnaj¹c kogoœ. Obydwa s³owa s¹ podobnie wyra¿ane. Podczas odtwarzania piosenki mo¿esz zademonstrowaæ
okreœlone gesty: s³ysz¹c s³owa bye-bye – machaj rêk¹ i udawaj, ¿e siê oddalasz; see you soon – przy³ó¿ do oczu d³onie z³o¿one tak,
jakbyœ patrzy³ przez lornetkê; come back again – wykonaj gest zachêcaj¹cy do powrotu. Poproœ dziecko, aby naœladowa³o
prezentowane przez Ciebie czynnoœci.
2. Gdy dziecko dobrze opanuje kojarzenie wyra¿eñ z odpowiadaj¹cymi im gestami, zabawcie siê w wydawanie i wykonywanie
poleceñ, np. mówisz: See you soon, dziecko zaœ demonstruje w³aœciw¹ czynnoœæ.
3. Kiedy indziej mo¿na pobawiæ siê z dzieckiem w odgrywanie roli nauczyciela przedszkola i przedszkolaka. Dziecko zabiera do
koszyczka/wiaderka kilka zabawek i na niby odchodzi, zaœ rodzic jest nauczycielem ¿egnaj¹cym je po zajêciach. Czêste powtarzanie
takiej scenki pozwala dziecku przyswoiæ j¹ sobie na tyle dobrze, i¿ po jakimœ czasie mo¿ecie siê zamieniæ rolami i wtedy dziecko staje
siê nauczycielem.
4. Podobnie jak na powitanie, dziecko mo¿e siê ¿egnaæ, machaj¹c r¹czk¹ i mówi¹c bye-bye domownikom przed pójœciem spaæ, lub
wychodz¹c do przedszkola.
5. Nowy zwrot mo¿na wykorzystaæ podczas wieczornego sprz¹tania zabawek, kiedy dziecko ka¿dej zabawce odk³adanej na w³aœciwe
miejsce bêdzie mówiæ: bye-bye lub see you soon.
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. Skoro kotek Kenny w czêœci Songs mówi: Let’s sing (Zaœpiewajmy) i zaprasza do zaœpiewania piosenki Hello, I’m Kenny! wspólnie
z nim, to wypada siê przy³¹czyæ. Podobnie jak do Molly i Billy’ego. W celu uatrakcyjnienia wykonania mo¿na pos³u¿yæ siê
mikrofonem, którego rolê dobrze spe³ni ma³a butelka po wodzie mineralnej czy drewniana ³y¿ka. Nastêpnie zdecydujcie, jak¹
postaci¹ chce byæ ka¿de z Was, i œpiewajcie razem z wybranym bohaterem, naœladuj¹c jego gesty i ton g³osu.
2. Kiedy dziecko dobrze opanuje tekst piosenki zabawcie siê w weso³y poci¹g. Stañ na przedzie, a dziecko niech trzyma siê jednej
Twojej rêki wyci¹gniêtej do ty³u. Przemieszczajcie siê po pokoju, œpiewaj¹c piosenkê i machaj¹c drug¹ rêk¹ w kierunku zabawek
przy s³owie Hello. Dla urozmaicenia, mo¿na wstawiæ imiê dziecka do frazy Hello, I’m .............. , co z pewnoœci¹ je ucieszy.
3. Podczas ods³uchiwania czêœci Words (Wyrazy), w której kotek Kenny wydaje polecenie: Listen and repeat (Pos³uchaj i powtórz),
zwróæ uwagê, jak on porusza ³apk¹ w trakcie wypowiadania s³ów Hello oraz Bye-bye, i naucz dziecko naœladowaæ jego gesty. Potem
poka¿ dziecku jeden z nich i poproœ je, aby powiedzia³o pasuj¹cy do niego wyraz. Nastêpnie zamieñcie siê rolami.
4. W ostatniej czêœci zatytu³owanej Game (Gra) dziecko s³yszy polecenie: Let’s play. Look and say. (Zagrajmy. Popatrz i powiedz.), czyli
ma nazwaæ kolejno pojawiaj¹ce siê postaci bohaterów u³o¿one z puzzli. Bêdzie czuæ siê bardziej pewnie, gdy zrobicie to razem.
5. Postaraj siê razem z dzieckiem narysowaæ jednego z bohaterów i pokolorowaæ rysunek. Poproœ dziecko, aby wypowiedzia³o imiê
narysowanej postaci.
6. Pobaw siê z dzieckiem w uk³adanie puzzli, gdy¿ w ten sposób pomagasz mu rozwijaæ umiejêtnoœci manualne oraz spostrzegawczoœæ
i umiejêtnoœæ kojarzenia. Gdy nie ma odpowiednio du¿ych puzzli, ze starej kolorowanki lub ksi¹¿eczki dla dzieci wytnij jak¹œ postaæ
i naklej na tekturkê. Nastêpnie potnij j¹ na trzy, najwy¿ej cztery czêœci, i poproœ dziecko o z³o¿enie jej w ca³oœæ.
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Rozdział 1 – Colours!
Rozdzia³ 1 Colours!
W tym rozdziale dzieci:
- s³uchaj¹ piosenek utrwalaj¹cych nazwy kolorów.
- rysuj¹ po œladzie i koloruj¹.
- wykonuj¹ serpentyny z papierowych talerzyków i pasków bibu³y.
- s³uchaj¹ prostej historyjki o spacerze, podczas którego kotek Kenny zrywa jab³ka.
- uzupe³niaj¹ ilustracje odpowiednimi naklejkami.
- rysuj¹ jab³ko dla kotka Kenny’ego.

S³owniczek

Rozumiem i umiem powiedzieæ
Kolory

Pozosta³e
s³ownictwo

Zwroty
i struktury

yellow

¿ó³ty

blue

niebieski

green

zielony

red

czerwony

sun

s³oñce

sky

niebo

tree

drzewo

apples

jab³ka

Hello, Kenny. I’m (Bartek).

Czeœæ, Kenny. Jestem (Bartek).

A (red) apple for you.

(Czerwone) jab³ko dla Ciebie.

Rozumiem
Zwroty
i struktury

Show me (yellow).

Poka¿ mi (kolor ¿ó³ty).

Where’s the sun?

Gdzie jest s³oñce?

What colour is the (sky)?

Jakiego koloru jest (niebo)?

What colour are the apples?

Jakiego koloru s¹ jab³ka?

(Yellow) is for the apples on the tree.

Kolor ¿ó³ty jest dla jab³ek na drzewie.

Is it ...(green)?

Czy to jest ...(zielone)?

Piosenka Hello, yellow! (Songs CD)
Temat:
W piosence jest mowa o dwóch kolorach: ¿ó³tym – kolorze s³oñca i niebieskim – kolorze nieba.
Tekst piosenki:
Hello, yellow!
Yellow for the sun.
Hello, yellow!
Yellow is fun!
Hello, blue!
Blue for the sky.
Hello, blue!
Hello, hi!
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Rozdział 1 – Colours!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Przed wys³uchaniem piosenki przygotuj po dwie zabawki w kolorze ¿ó³tym i niebieskim (zamiast nich mo¿esz u¿yæ kolorowych
kartek papieru). Na s³owa yellow i blue dziecko ma za zadanie podnieœæ w³aœciw¹ zabawkê lub kartkê papieru.
2. Poka¿ dziecku zabawkê okreœlonego koloru, np. ¿ó³tego, i poproœ, aby poszuka³o innych zabawek w tym samym kolorze. Potem
poproœ o przyniesienie zabawek w kolorze niebieskim. Zebrane zabawki jednego koloru mo¿na u³o¿yæ obok siebie. W ten sposób
uczymy dziecko klasyfikowania rzeczy i tworzenia z nich zbiorów. W trakcie uk³adania zabawek powtarzamy przy ka¿dej nazwê
koloru, np. yellow, yellow, yellow.
3. Nastêpnie ze zgromadzonych zabawek mo¿na u³o¿yæ poci¹g. W szeregu s¹ kolejno: zabawka w kolorze ¿ó³tym, potem niebieskim
i tak na przemian. Razem nazywajcie kolory zabawek: yellow, blue, yellow, blue, itd.
4. Wybierzcie siê na spacer po mieszkaniu, szukaj¹c niebieskich i ¿ó³tych przedmiotów. Ka¿dego takiego przedmiotu trzeba dotkn¹æ
i nazwaæ jego kolor.
5. Porozk³adaj po mieszkaniu kilka przedmiotów w wybranym kolorze. Mog¹ to byæ zabawki, odpowiednio du¿e, aby da³y siê w miarê
³atwo odszukaæ. Daj dziecku zabawkê, np. ¿ó³t¹, i powiedz, ¿e bêdziecie szukaæ rzeczy w tym kolorze. W ten sposób anga¿ujesz
dziecko w poszukiwanie i odnajdywanie ukrytych przedmiotów, rozpoznawanie ich po kolorze, a tak¿e utrwalanie jego nazwy.
Jednoczeœnie prowadzisz je tam, gdzie chcesz, np. do kuchni w porze kolacji.
Piosenka Two pretty colours! (Songs CD)
Temat:
W piosence pojawiaj¹ siê kolejne dwa kolory: zielony (kolor drzewa) i czerwony (kolor jab³ek).
Tekst piosenki:
Green is for the colour of the
Tree, tree, tree!
Red is for the apples on the
Tree, tree, tree!
Red is for the apples,
Green for the tree,
Red and green
For you and me!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Zabawcie siê w potwory-g³odomory szukaj¹ce owoców oraz warzyw tylko i wy³¹cznie w kolorach czerwonym i zielonym. Kiedy je
znajdziecie, nazwijcie ich kolory zanim wybierzecie sobie jakiœ owoc czy warzywo na deser. Poka¿ dziecku, w jaki sposób myjemy
owoce i warzywa przed ich zjedzeniem, a tak¿e obieramy je ze skórki. Sami te¿ dbamy, aby mieæ czyste rêce. W ten sposób
przyzwyczajamy dziecko do dba³oœci o higienê.
2. Wykorzystaj spacer w ogrodzie lub parku aby znaleŸæ kwiaty, roœliny, itp. i nazwaæ ich kolory. Dla dziecka sam spacer bywa nudny
i mêcz¹cy jeœli nie jest urozmaicony jak¹œ zabaw¹. Zachêæ je zatem do pow¹chania kwiatka, obejrzenia jego kielicha, dotkniêcia
³odygi, czy pnia drzewa. Zwróæ dziecku uwagê, ¿e kwiatków nie nale¿y zrywaæ ani niszczyæ.
3. Jeœli to mo¿liwe, zabierz dziecko na targ lub do sklepu warzywnego i zróbcie razem zakupy. Powiedz kilka razy nazwê koloru, np.
red, red, red, wskazuj¹c potrzebne warzywa lub owoce i pomagaj¹c dziecku je odnaleŸæ, a nastêpnie w³o¿yæ do koszyka.
W podobny sposób mo¿ecie wyszukaæ produkty w kolorze zielonym i ¿ó³tym, który dziecko pozna³o wczeœniej.
4. W domu razem rozpakujcie zakupy, ponownie nazywaj¹c kolory owoców i warzyw, a tak¿e wybierzcie kilka z nich do zrobienia
sa³atki jarzynowej lub owocowej. Takie wspólne robienie zakupów stanowi dla dziecka ciekawe doœwiadczenie, daje mu poczucie
satysfakcji i pozwala na bli¿sze poznanie czegoœ nowego.
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Rozdział 1 – Colours!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. Po ods³uchaniu i powtórzeniu wyrazów z czêœci Words mo¿ecie zabawiæ siê w malowanie abstrakcyjnego obrazka w kolorze
¿ó³tym, niebieskim, czerwonym oraz zielonym.
2. Na drugiej kartce papieru zróbcie wydzierankê z kawa³eczków kolorowego papieru, na której bêdzie niebo ze s³oñcem i drzewo
z jab³kami. Jest to doœæ trudne zadanie dla dziecka, wymagaj¹ce precyzji i skupienia, st¹d Twoja pomoc jest nieodzowna. Podobne
æwiczenia pomagaj¹ dziecku rozwijaæ sprawnoœci manualne.
3. Obejrzyjcie historyjkê (Story) o tym, jak Molly, Billy i Kenny id¹ na spacer i znajduj¹ jab³oñ, z której Kenny str¹ca jab³ka dla ka¿dego.
Ogl¹danie mo¿na po³¹czyæ z naœladowaniem gestów bohaterów i powtarzaniem ich s³ów.
4. Wykonajcie nastêpuj¹ce æwiczenie gimnastyczne. WyobraŸcie sobie, ¿e chcecie zerwaæ jab³ko rosn¹ce wysoko na drzewie. Stañcie
na palcach i wyci¹gajcie wysoko do góry rêce, aby dosiêgn¹æ jab³ek. Kiedy ka¿de z Was „zerwie” jedno, poka¿ dziecku, jak siê myje
owoce, zademonstruj w¹chanie i ogl¹danie jab³ka, a nastêpnie jego jedzenie.
5. Obejrzyjcie ostatni¹ czêœæ – Game, s³u¿¹c¹ utrwaleniu poznanego s³ownictwa, jednoczeœnie pokazuj¹c przedmioty w kolorze,
których nazwy s³yszycie.
6. Zabawcie siê w rzucanie pi³eczki do pude³ka lub miski w okreœlonym kolorze. W tym celu ustaw najpierw cztery pude³ka lub miski
w kolorze ¿ó³tym, niebieskim, czerwonym i zielonym (mog¹ te¿ byæ szare, tylko oznaczone kolorowymi kartkami), a nastêpnie
poproœ dziecko, by stanê³o w niedu¿ej odleg³oœci (oko³o pó³ metra) od nich i rzuca³o pi³eczk¹ do pude³ka, którego kolor wypowiesz.
7. PrzejdŸ do czêœci zatytu³owanej English Across the Curriculum, która s³u¿y utrwaleniu poznanego s³ownictwa, a tak¿e zwraca
uwagê dziecka na rzeczy i zwierzêta wystêpuj¹ce w jego otoczeniu oraz uczy ich klasyfikowania wed³ug kolorów.
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Rozdział 2 – Little mouse!
Rozdzia³ 2 Little mouse!
W tym rozdziale dzieci:
- poznaj¹ nowego bohatera podrêcznika – myszkê Mackey.
- poznaj¹ nazwy czêœci cia³a.
- s³uchaj¹ piosenki o zabawnej ma³ej myszce.
- wykonuj¹ ró¿ne polecenia do s³ów piosenki.
- rysuj¹ po œladzie.
- s³uchaj¹ historyjki o tym, jak Kenny i Mackey bawi¹ siê na spacerze.
- uk³adaj¹ ilustracje we w³aœciwej kolejnoœci.
- wykonuj¹ maskê myszki.
- ³¹cz¹ du¿e i ma³e stopy z odpowiednimi zwierz¹tkami.

S³owniczek
Rozumiem i umiem powiedzieæ
hands

d³onie

feet

stopy

little

ma³y

big

du¿y

Stand up!

Wstañ/cie!

Clap your hands!

Zaklaszcz/cie w d³onie.

Stamp your feet!

Tupnij/cie nogami!

Pozosta³e
s³ownictwo

mouse

mysz

Zwroty
i struktury

Welcome, Mackey!

Witaj, Mackey!

Hello, I’m (Basia), the mouse.

Czeœæ, jestem myszka Basia.

Look at my funny face!

Popatrz na moj¹ zabawn¹ buziê!

Funny face, funny face, where’s my
funny face?

Zabawna buzia, zabawna buzia, gdzie jest
moja zabawna buzia?

Czêœci cia³a
Przymiotniki
Polecenia

Rozumiem
Zwroty
i struktury

Show me your little hands/feet.

Poka¿/cie mi swoje ma³e d³onie/stopy.

Hands or feet?

D³onie czy stopy?

Little feet or big feet?

Ma³e stopy czy du¿e stopy?

Kenny says

Kenny mówi

Everyone (stand up).

Niech ka¿dy (wstanie).

(Clap your hands) like me!

Zaklaszcz/cie w d³onie tak jak ja!
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Rozdział 2 – Little mouse!
Piosenka Little mouse (Songs CD)
Temat:
Bohaterk¹ piosenki jest zabawna i bardzo mi³a myszka o ma³ych r¹czkach i równie ma³ych stópkach.
Tekst piosenki:
Little mouse, little mouse!
Funny little mouse, funny little mouse!
Little hands, little feet,
Little mouse is very sweet!
Little mouse, little mouse!

Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Najpierw poka¿ dziecku obrazek myszki w albumie o zwierzêtach i opowiedz, gdzie to zwierz¹tko ¿yje i czym siê ¿ywi. Jeœli to
mo¿liwe, poka¿ dziecku ¿yw¹ myszkê w sklepie zoologicznym. Zwróæ uwagê dziecka na jej wielkoœæ i cechy charakterystyczne: w¹sy
oraz d³ugi cienki ogon.
2. Wa¿nym s³owem, które przewija siê w piosence jest little (little mouse, little hands, little feet). Z³ó¿ d³onie tak, aby wygl¹da³o, ¿e w
nich trzymasz ma³¹ myszkê i zachêæ dziecko, aby tak samo sk³ada³o swoje d³onie, gdy s³yszy s³owo little. Przy kolejnym ods³uchaniu
piosenki mo¿ecie przykucaæ zamiast sk³adaæ d³onie.
3. Poka¿ dziecku swoje d³onie i stopy i powiedz: big, nastêpnie wskazuj¹c na jego d³onie i stopy: little. Powtórz to kolejny raz, aby
dziecko skojarzy³o ró¿nicê w znaczeniu s³ów. Nastêpnie przy³ó¿ swoj¹ rêkê do jego rêki i powtórz te same s³owa. Na kartce papieru
obrysuj swoj¹ d³oñ i d³oñ dziecka. Podobnie przedstaw rysunki Waszych stóp. Dla zabawy mo¿ecie je wspólnie pokolorowaæ
znanymi dziecku kolorami.
4. Zróbcie sobie krótki spacer po pokoju: najpierw zrób krok, mówi¹c big, potem niech dziecko zrobi krok, Ty zaœ powiedz little, itd.
Zachêæ dziecko do w³¹czenia siê w wypowiadanie s³ów.
5. Razem urz¹dŸcie wystawê ulubionych zabawek dziecka, a nastêpnie wyszukajcie wœród nich te, które s¹ najmniejsze – little – oraz te
najwiêksze – big. Zebrane zabawki mo¿na u³o¿yæ na przemian w szeregu, a potem pobawiæ siê we wskazywanie dowolnie wybranej
zabawki i okreœlanie jej rozmiaru: big/little.
6. Z klocków zbudujcie dwa gara¿e na samochody-zabawki: ma³y i du¿y.
Piosenka Like me! (Songs CD)
Temat:
W piosence ma³a myszka zachêca, by wszyscy wykonywali te same czynnoœci, co ona: wstawali z krzese³ka, siadali z powrotem, klaskali
w d³onie i tupali nogami.
Tekst piosenki:
All *stand up like
Me, me, me!
All *stand up like me.
All *stand up like
Me, me, me!
All *stand up like me!
W kolejnych zwrotkach w miejsca oznaczone gwiazdk¹ wstawiamy nastêpuj¹ce zwroty:
* sit down
* clap your hands
* stamp your feet
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Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Usi¹dŸ z dzieckiem i w³¹cz p³ytê z piosenk¹. Podczas drugiego ods³uchiwania wykonuj razem z dzieckiem czynnoœci, o których mowa
w piosence: wstañ z krzes³a, s³ysz¹c s³owa stand up, usi¹dŸ, gdy s³yszysz sit down, zaklaszcz w d³onie na has³o clap your hands,
wreszcie zatup nogami, s³ysz¹c stamp your feet. Za kolejnym razem zaproœ innych domowników do udzia³u w zabawie i, s³ysz¹c
s³owo all, wykonaj gest zachêcaj¹cy ich do w³¹czania siê w pokazywanie czynnoœci. Z kolei, s³ysz¹c s³owa me, me, me, pokazuj na
siebie. Staraj siê wykonywaæ wszystkie czynnoœci dok³adnie, aby dziecko mog³o je ³atwo naœladowaæ.
2. Do tej zabawy warto „zaprosiæ” ulubion¹ zabawkê dziecka, np. misia lub lalkê, która te¿ bêdzie demonstrowaæ kolejne czynnoœci
(oczywiœcie z Twoj¹ pomoc¹). Wtedy dziecko poczuje siê pewniej i bêdzie bardziej zachêcone do dzia³ania.
3. Podczas demonstrowania czynnoœci poka¿ dziecku klaskanie raz wolno, raz szybko – na przemian (tak¿e tup na przemian cicho
i g³oœno).
4. Kiedy dziecko nauczy siê wykonywaæ dobrze czynnoœci, wprowadŸ zasadê, ¿e wydajesz polecenie, a dziecko demonstruje je tylko
wtedy, gdy jest ono poprzedzone s³owem all. Nastêpnie zamieñcie siê rolami. Kiedy dziecko wydaje polecenie, udawaj, ¿e siê mylisz
(na przyk³ad, zaklaszcz w d³onie, gdy s³yszysz polecenie stand up).
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. Ogl¹danie oraz ods³uchiwanie wyrazów i zwrotów w czêœci Words po³¹cz z pokazywaniem wymienianych czêœci cia³a i czynnoœci.
2. Jeœli dziecko ma w swojej kolekcji zabawek myszkê, przyda siê ona w trakcie s³uchania i ogl¹dania piosenki o ma³ej myszce. Zachêæ
dziecko, aby pokazywa³o na myszkê lub jej czêœci cia³a, gdy s³yszy o nich w piosence.
3. Innym razem dziecko mo¿e odegraæ rolê ma³ej myszki, która, s³ysz¹c s³owa hands i feet, pokazuje odpowiednie czêœci cia³a.
4. Przed wys³uchaniem piosenki Like me przygotujcie dwa krzes³a, które przydadz¹ siê do demonstrowania czynnoœci, o których
w niej mowa, np. siadania i wstawania.
5. W czêœci poœwiêconej historyjce (Story) przyjrzyjcie siê, jak myszka Mackey i kotek Kenny bawi¹ siê na spacerze. Gdy Kenny wydaje
polecenia, Mackey pilnie je wykonuje. Na koniec obaj maj¹ umazane b³otem buzie. W trakcie ogl¹dania historyjki mo¿ecie
naœladowaæ to, co robi Mackey. Nastêpnie za pomoc¹ specjalnych nietoksycznych farb do cia³a pomaluj buziê dziecka. Pozwól mu
te¿ pomalowaæ Twoj¹ twarz, najlepiej w znanych mu kolorach (zielonym, ¿ó³tym, czerwonym i niebieskim).
6. Obejrzenie czêœci Game mo¿na po³¹czyæ z kolejn¹ zabaw¹. Udawaj, ¿e jesteœ robotem, któremu dziecko wydaje polecenia. Robot
bêdzie siê czêsto myli³, wiêc dziecko powinno powtarzaæ polecenia.
7. W czêœci English Across the Curriculum dziecko poznaje dwie grupy zwierz¹t, wyró¿niaj¹cych siê posiadaniem ma³ych (little) lub
wielkich (big) stóp. Z pewnoœci¹ wycieczka do zoo pos³u¿y dalszej obserwacji tej cechy i zauwa¿eniu, i¿ wiêcej zwierz¹t daje siê
zaklasyfikowaæ do jednej lub drugiej grupy.
8. Dla porównania, na kartce du¿ego papieru obrysuj swoj¹ stopê i stopê dziecka, a nastêpnie je podpisz. Poproœ dziecko o wskazanie
i nazwanie du¿ej i ma³ej stopy. Potem pomó¿ dziecku pokolorowaæ rysunki. Akcjê obrysowywania stóp mo¿ecie powtórzyæ po
pewnym czasie, np. po 3-4 miesi¹cach, a nastêpnie porównaæ rysunki, by zobaczyæ, czyja stopa uros³a i o ile.
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Rozdział 3 – One, two, three!
Rozdzia³ 3 One, two, three!
W tym rozdziale dzieci:
- poznaj¹ nowego bohatera – kaczorka Denny’ego.
- poznaj¹ liczebniki od 1 do 3.
- poznaj¹ ró¿ne rodzaje pogody.
- s³uchaj¹ piosenki o trzech kaczuszkach.
- s³uchaj¹ piosenki o pogodzie.
- s³uchaj¹ historyjki o dwóch szczêœliwych przyjacio³ach.
- wykonuj¹ kola¿ z liczbami.
- wykonuj¹ kaczuszkê z papierowego talerzyka.
- wykonuj¹ z plasteliny zadowolone i smutne buzie.
- rozpoznaj¹ i klasyfikuj¹ przedmioty zimne i gor¹ce.

S³owniczek
Rozumiem i umiem powiedzieæ
Przymiotniki

hot

gor¹cy

cold

zimny

sunny

s³oneczny

happy

szczêœliwy

sad

smutny

one

jeden

two

dwa

three

trzy

Pozosta³e
s³ownictwo

duck

kaczka

Zwroty
i struktury

Welcome, Denny!

Witaj, Denny!

It’s hot.

Jest gor¹co.

It’s cold.

Jest zimno.

It’s sunny.

Jest s³onecznie.

One little duck goes out one day.

Pewnego dnia ma³a kaczuszka wychodzi
na spacer.

Liczebniki

Rozumiem
S³ownictwo
Zwroty
i struktury

quack

kwa

Achoo!

Apsik!

It’s hot today, says number one.

Jest gor¹co dziœ, mówi numer jeden.

What’s the weather like?

Jaka jest pogoda?

Hot or cold?

Gor¹co czy zimno?
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Rozdział 3 – One, two, three!
Piosenka Three Little Ducks! (Songs CD)
Temat:
Pewnego dnia trzy ma³e kaczuszki wychodz¹ na spacer. Gdy mama kaczka przywo³uje je do siebie, powracaj¹ tylko dwa kacz¹tka.
Nastêpnego dnia pojawia siê tylko jedno, trzeciego dnia zaœ ¿adne. Smutna mama kaczka wychodzi na poszukiwania. Na jej g³os quack,
quack, quack powracaj¹ wszystkie trzy kacz¹tka.
Tekst piosenki:
Three little ducks
Go out one day,
Three little ducks
Go out one day,
Mummy duck says
“Quack, quack, quack.”
But only two little ducks come back!
Two little ducks …
But only one little duck comes back!
One little duck …
But none of the three little ducks comes back!
Sad mother duck
Goes out one day,
Sad mother duck
Goes out one day,
Mummy duck says
“Quack, quack, quack.”
And all of the three little ducks come back!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. W albumie o zwierzêtach poka¿ dziecku obrazki kaczek, zarówno tych domowych, jak i dzikich. Powiedz, gdzie mieszkaj¹ i czym siê
¿ywi¹. Mo¿na te¿ wybraæ siê z dzieckiem nad staw lub rzekê i poszukaæ kaczek.
2. Poka¿ dziecku jak chodz¹ kaczki, a potem pos³uchajcie piosenki, spaceruj¹c po pokoju, naœladuj¹c ich chód i mówi¹c quack, quack,
quack w odpowiednich momentach.
3. Przed t¹ zabaw¹ trzeba przygotowaæ gumowe lub plastikowe kaczuszki. W trakcie s³uchania piosenki razem z dzieckiem chodŸcie
swobodnie po pokoju. Dziecko spaceruje z kaczuszkami w rêkach (mo¿e te¿ ci¹gn¹æ je na tasiemkach), Ty zaœ powtarzasz quack,
quack, quack. Na s³owa only two little ducks come back poproœ dziecko, by wróci³o do Ciebie, gubi¹c po drodze jedn¹ kaczuszkê.
Przy drugiej zwrotce niech zgubi drug¹ kaczuszkê, a przy trzeciej – ostatni¹. Zrób smutn¹ minê, gdy wróci z pustymi r¹czkami
i poka¿e, ¿e nic w nich nie ma.
4. W trakcie ostatniej zwrotki wyjdŸ na œrodek pokoju, udaj¹c mamê kaczkê, wo³aj¹c¹ quack, quack, quack i rozgl¹daj¹c¹ siê na
wszystkie strony w poszukiwaniu zagubionych kacz¹tek. Oka¿ ogromn¹ radoœæ, gdy dziecko pozbiera kacz¹tka i wróci do Ciebie ze
wszystkimi.
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Rozdział 3 – One, two, three!
Piosenka It’s hot today! (Songs CD)
Temat:
W piosence wystêpuj¹ trzy cyfry: cyfra 1 cieszy siê, ¿e jest gor¹co, i zaprasza do zabawy, cyfra 2 narzeka, ¿e jest zimno i kicha, z kolei
cyfra 3 cieszy siê, ¿e jest s³oneczna pogoda, i zaprasza do zabawy.
Tekst piosenki:
It’s hot today, says number one,
Aha! Aha!
It’s hot today, says number one,
Aha! Aha!
It’s hot today, says number one,
It’s hot today, let’s have some fun!
Aha! Aha! Aha!
It’s cold today, says number two,
Brr, brr! Brr, brr!
It’s cold today, says number two,
Brr, brr! Brr, brr!
It’s cold today, says number two,
It’s cold today, achoo, achoo!
Brr, brr! Brr, brr! Brr, brr!
It’s sunny today, says number three,
Yippee! Yippee!
It’s sunny today, says number three,
Yippee! Yippee!
It’s sunny today, says number three,
It’s sunny today, come play with me!
Yippee! Yippee! Yippee!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Poka¿ dziecku, ¿e jest Ci gor¹co (na przyk³ad ocieraj¹c pot z czo³a) i powiedz It’s hot today. Nastêpnie przy s³owach It’s cold poka¿,
jak trzêsiesz siê z zimna i udawaj, ¿e kichasz. Potem w³ó¿ okulary przeciws³oneczne, aby pokazaæ, ¿e jest s³onecznie (It’s sunny). Jeœli
za oknem œwieci s³oñce, mo¿na wskazaæ je rêk¹.
2. Napisz na trzech kartkach trzy du¿e cyfry: 1, 2 i 3 i w³ó¿ je do woreczka. Potem niech dziecko losowo wyci¹ga po jednej kartce
z cyfr¹. Teraz jego zadaniem bêdzie odszukanie w pokoju przedmiotu/przedmiotów, które odpowiadaj¹ wylosowanej liczbie. Mog¹
byæ to zarówno zabawki, jak i meble. Policzcie g³oœno razem.
3. Nastêpnie powiedz dowoln¹ liczbê od 1 do 3 i poproœ dziecko, aby poda³o Ci odpowiedni¹ liczbê.
4. Zabawcie siê w chodzenie po pokoju. St¹pajcie przy tym g³oœno jak niedŸwiedŸ i liczcie najpierw one, two, one, two, potem zaœ one,
two, three, one, two, three. Przy three zaklaszczcie w d³onie lub podskoczcie do góry.
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. Przed obejrzeniem i ods³uchaniem czêœci Words przygotujcie kilka zabawek, np. klocków w okreœlonych kolorach: jeden ¿ó³ty, dwa
czerwone i trzy zielone. W trakcie ogl¹dania, na polecenie kotka Kenny’ego Listen and repeat, razem z dzieckiem powtarzaj
us³yszany wyraz, jednoczeœnie podnosz¹c w³aœciw¹ liczbê klocków. Np. przy s³owie one podnoœcie jeden klocek, i tak dalej.
Pomo¿e to dziecku skojarzyæ formê graficzn¹ us³yszanego wyrazu z jego znaczeniem.
2. Kiedy dziecko dobrze opanuje nazwy poszczególnych cyfr, zabawcie siê w nastêpuj¹cy sposób: poka¿ dziecku kilka przedmiotów,
a dziecko niech powie, ile ich jest. Potem mo¿ecie zamieniæ siê rolami.
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3. Utrwalanie nazw cyfr mo¿na po³¹czyæ z ruchem w zabawie, w której dziecko ma pokonaæ tor przeszkód wed³ug Twoich
instrukcji. Do tego æwiczenia potrzebna jest spora i zarazem bezpieczna przestrzeñ w pokoju. Najpierw ustal, gdzie jest pocz¹tek
toru, i oznacz go napisem start. Podobnie oznacz metê s³owem finish. Nastêpnie porozk³adaj na pod³odze po kilka kartek z cyframi
1–3, najlepiej w sposób dowolny i nie w linii prostej, ale zygzakowatej, choæ w niezbyt du¿ej odleg³oœci. Zadaniem dziecka bêdzie
dotarcie od startu do mety zgodnie z Twoimi poleceniami, skacz¹c od cyfry do cyfry. Dla urozmaicenia mo¿esz wybraæ kartki
w ró¿nych kolorach, co pozwoli te¿ na przypomnienie i utrwalenie nazw kolorów, np. one red; three blue itp.
4. Tê sam¹ zabawê mo¿na powtórzyæ we dwójkê, gdy razem z dzieckiem bêdziecie przemierzaæ trasê, przystaj¹c przy kolejnej
przeszkodzie, aby dziecko mog³o zdecydowaæ, jaka cyfra i kolor bêd¹ kolejne. Zachêæ te¿ dziecko do podawania instrukcji.
5. Wyra¿enia It’s hot, It’s cold, It’s sunny, które powtarzaj¹ siê zarówno w czêœciach Words i Game, jak i w piosence mo¿na utrwaliæ na
kilka sposobów. Najpierw, poprzez gesty i odpowiedni¹ mimikê, naœladuj¹c zachowanie cyferek z piosenki It’s hot today. Potem
wykorzystuj¹c elementy ubioru, czyli najpierw ubieramy siê „na cebulkê”, np. w podkoszulek i sweter lub bluzê, a nastêpnie na
s³owa It’s hot today œci¹gamy wierzchnie odzienie, zostaj¹c tylko w podkoszulku. Z kolei It’s cold ³¹czymy z ubieraniem, np. szalika,
czapki, ciep³ej kurtki i rêkawiczek. Zadowolenie z faktu, ¿e jest s³oneczna pogoda demonstrujemy zarówno lekkim ubiorem,
na³o¿eniem okularów przeciws³onecznych, jak i uœmiechem oraz zachêt¹ do zabawy. Oczywiœcie, zabawa w ubieranie siêrozbieranie wymaga trochê czasu i cierpliwoœci, ale jest dziecku bardzo przydatna. Ponadto zwraca jego uwagê na dostosowanie
ubioru do pogody.
6. Przy okazji ods³uchiwania piosenki, warto siê w³¹czyæ, podœpiewuj¹c powtarzaj¹ce siê zwroty: Aha! Aha!, Brr brr! czy te¿ Yippee!
Yippee!
7. Treœæ piosenki Three Little Ducks mo¿e staæ siê znakomit¹ inspiracj¹ do zabawy w wannie lub miednicy z wod¹ udaj¹c¹ staw.
Wystarcz¹ 4 plastikowe kaczuszki, z których jedna bêdzie pe³niæ rolê mamy-kaczki. Pozosta³e jako kacz¹tka bêd¹ siê kolejno
gubiæ, na koñcu zaœ zostan¹ odnalezione przez mamê-kaczkê. Zabawa ta ma ró¿norakie walory: pozwala powtórzyæ i utrwaliæ
tekst (choæby w czêœci) odegraæ ca³e zdarzenie oraz zaprezentowaæ za pomoc¹ odpowiedniej mimiki uczucie smutku, a tak¿e
zachêca do rozmowy o bezpieczeñstwie i bezpiecznym zachowaniu zarówno w trakcie spaceru, jak i podczas zabaw w wodzie.
8. Treœæ historyjki The Happy Friends (Szczêœliwi przyjaciele), w której kaczorek Denny najpierw bawi siê sam w stawie, radoœnie
chlapi¹c skrzyde³kami, a potem zaprasza do wspólnej zabawy myszkê Mackey, oferuj¹c jej przeja¿d¿kê na swoim grzbiecie, nadaje
siê do odtworzenia podczas zabawy w wannie. Dziecko z pewnoœci¹ chêtnie powtórzy dŸwiêkonaœladowcze wyrazy Splish! Splash!
(Chlap! Chlap!), rozchlapuj¹c przy tym wodê w ró¿nych kierunkach. Mo¿na wykorzystaæ tê sytuacjê do zaprezentowania
przymiotnika happy zarówno s³ownie, jak i za pomoc¹ mimiki.
9. W nawi¹zaniu do tematyki English Across the Curriculum proponujê spacer po mieszkaniu i najbli¿szym otoczeniu w poszukiwaniu
gor¹cych i zimnych rzeczy. Do pierwszej kategorii mo¿na zaliczyæ np. ciep³y kaloryfer, œwiec¹c¹ ¿arówkê, ¿elazko, upalne s³oñce czy
te¿ rozgrzany piasek. Do tej drugiej natomiast produkty w lodówce i zamra¿arce, p³atki œniegu czy zimny wiatr.
10. Dziecko z pewnoœci¹ zainteresuje to, co stanie siê z wod¹, jeœli najpierw wype³nimy ni¹ foremki do lodu, a nastêpnie zamrozimy
w zamra¿alniku. Kolejnym etapem eksperymentu bêdzie przyjrzenie siê temu, co powsta³o z zamro¿onej wody, a nastêpnie
obserwacja tego, co siê dzieje, gdy wrzucimy powsta³e kostki lodu do ciep³ej wody w wannie.
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Rozdzia³ 4 Having Fun!
W tym rozdziale dzieci:
- poznaj¹ nowego bohatera – kucyka Patsy.
- poznaj¹ nazwy zabawek.
- s³uchaj¹ piosenki o zabawie ró¿nymi zabawkami.
- rysuj¹ po œladzie zabawki.
- s³uchaj¹ piosenki o misiu.
- wykonuj¹ papierowego misia.
- s³uchaj¹ historyjki o tym, jak kucyk Patsy pomaga Molly i Billy’emu.
- koloruj¹ kucyka Patsy.
- koloruj¹ i wycinaj¹ nowe kó³eczka do hulajnogi.
- wykonuj¹ zabawkê z plasteliny.
- odró¿niaj¹ rzeczy miêkkie od twardych.
- koloruj¹ miêkkie przedmioty na zielono, a twarde na czerwono.

S³owniczek
Rozumiem i umiem powiedzieæ
Przymiotniki
Pozosta³e
s³ownictwo

Zwroty
i struktury

soft

miêkki

hard

twardy

teddy bear

miœ

ball

pi³ka

scooter

hulajnoga

boat

³ódka

yes

tak

no

nie

Welcome, Patsy!

Witaj, Patsy!

My teddy bear is so funny!

Mój miœ jest tak zabawny!

This is for you!

To jest dla Ciebie!

Rozumiem
S³ownictwo
Zwroty
i struktury

pony

kucyk

sail

¿agiel

sail the boat

¿egluj na ³ódce

ride the scooter

jedŸ na hulajnodze

A (green) sail on the (red) boat.

(Zielony) ¿agiel na (czerwonej) ³ódce.

(Tom) overboard!

(Tom) za burt¹!

I love my teddy bear.

Kocham mojego misia.

(Clap your hands) to the (ball).

(Zaklaszcz w d³onie) przed (pi³k¹).

Soft or hard?

Miêkki czy twardy?

Turn around.

Obróæ siê dooko³a.

Touch the ground.

Dotknij ziemi.
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Rozdział 4 – Having Fun!
Piosenka Pat the Ball! (Songs CD)
Temat:
W piosence kucyk o imieniu Patsy ma wykonaæ nastêpuj¹ce polecenia: odbiæ pi³kê (pat the ball), jeŸdziæ na hulajnodze (ride the scooter)
oraz ¿eglowaæ (sail the boat).
Tekst piosenki:
Pat the ball, Patsy,
Pat-pat-pat!
Pat the ball, pat!
Ride the scooter, Patsy,
Ride-ride-ride!
Ride the scooter, ride!
Sail the boat, Patsy,
Sail-sail-sail!
Sail the boat, sail!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. W ksi¹¿ce o zwierz¹tkach poka¿ dziecku obrazek lub zdjêcie kucyka, opowiedz, gdzie mieszka i czym siê ¿ywi, jakie ma cechy
charakterystyczne oraz jak mo¿e s³u¿yæ ludziom.
2. W trakcie s³uchania piosenki nale¿y zademonstrowaæ wymienione w niej czynnoœci: odbijanie pi³ki, któremu towarzyszy
powtarzane rytmicznie pat-pat-pat, jazdê na hulajnodze („trzymamy” kierownicê i odpychamy siê od ziemi nog¹) ze s³owami
ride-ride-ride oraz ¿eglowanie (mo¿na przedstawiæ fale rêkoma albo zademonstrowaæ sterowanie ³odzi¹), ze s³owami sail-sail-sail.
3. Zabawcie siê w odgrywanie ról, np.: Ty wydajesz polecenia, a dziecko jako kucyk Patsy je wykonuje. Nastêpnie dziecko wypowiada
poszczególne komendy, Ty zaœ demonstrujesz odpowiadaj¹ce im czynnoœci.
4. W trakcie k¹pieli w wannie mo¿na te¿ odbijaæ dmuchan¹ pi³eczkê lub puszczaæ papierowe ³ódeczki.
Piosenka My Teddy Bear (Songs CD)
Temat:
W piosence dziecko œpiewa, ¿e jego pluszowy miœ jest bardzo zabawny, a ono kocha swojego misia.
Tekst piosenki:
My teddy bear is so funny,
My teddy bear is so funny,
My teddy bear is so funny,
I love my teddy bear!
I love my teddy bear!
I love my teddy bear!
My teddy bear is so funny,
My teddy bear is so funny,
My teddy bear is so funny,
I love my teddy bear!
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Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Aby zademonstrowaæ znaczenie s³owa funny, zabawcie siê w chodzenie po pokoju z misiem w rêkach i robienie œmiesznych min . Na
s³owa I love my teddy bear dziecko mo¿e przytuliæ misia.
2. Pomó¿ dziecku narysowaæ oraz pokolorowaæ na czerwono serduszko, a nastêpnie przypi¹æ je misiowi albo po prostu w³o¿yæ mu je
w ³apki.
3. Wybierz kilka zabawek i przykryj je kocem. Poproœ dziecko o odszukanie dotykiem misia i wyjêcie go spod kocyka. Dziecko
powinno powiedzieæ My teddy bear, maj¹c go ju¿ w rêkach.
4. Spoœród zabawek dziecka wybierzcie wszystkie pluszowe maskotki. Bêd¹ one stanowi³y jego pluszow¹ rodzinê. Zabawki mo¿na
pogrupowaæ na ró¿ne sposoby: wed³ug wielkoœci, co pozwala powtórzyæ przymiotniki big/little, w grupach po trzy, albo wed³ug
kolorów.
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. W czêœci Words i Game powtarzaj¹ siê nazwy takich zabawek, jak pi³ka, hulajnoga, ³ódka oraz miœ. Przed odtworzeniem tych czêœci
DVD zadbaj o to, by przynajmniej niektóre z nich znalaz³y siê w zasiêgu wzroku dziecka. Inne, jak np. hulajnoga mog¹ byæ zast¹pione
obrazkiem. Chodzi o to, by w odpowiednim momencie dziecko mog³o pokazaæ swoj¹ zabawkê, kiedy us³yszy jej nazwê.
2. Do kolejnego æwiczenia przyda siê kolorowanka z obrazkami przedstawiaj¹cymi proste zabawki. Wa¿ne, aby by³y to odpowiednio
du¿e rysunki, ³atwe do pokolorowania. Zadaniem dziecka bêdzie zarówno pokolorowanie rysunków, jak równie¿ nazwanie
zabawek i ich kolorów.
3. Na du¿ej kartce papieru mo¿esz narysowaæ 2 pi³ki: jedn¹ tylko do pokolorowania, drug¹ z wykropkowanymi kszta³tami do
narysowania najpierw przez dziecko po œladzie.
4. Podczas odtwarzania piosenki Pat the Ball! zabawcie siê w naœladowanie czynnoœci wykonywanych przez sympatycznego kucyka.
Potem mo¿ecie dodaæ inne ulubione przez dziecko formy aktywnoœci fizycznej, np. jazdê na rowerze, albo zabawê ze
skakank¹.
5. W tym æwiczeniu dziecko z zamkniêtymi oczami bêdzie odgadywa³o, jakie dŸwiêki s³yszy. Ty zaœ mo¿esz odbijaæ pi³kê, imitowaæ
jazdê na hulajnodze albo zabawê samochodzikiem.
6. Piosenka My Teddy Bear zachêca do zabawy w przebieranie lalek i misiów, demonstrowanie tego, co potrafi¹ robiæ. Pozwala to na
przypomnienie nazw kolorów i rozwijanie wyobraŸni dziecka, daj¹c jednoczeœnie podstawy do rozmowy z nim na temat jego
ulubionych zabawek oraz ich poszanowania. Przy tej okazji warto zachêciæ dziecko, aby pokaza³o, co potrafi samo robiæ.
7. Historyjka, w której Molly i Billy maj¹ nieprzyjemn¹ przygodê podczas jazdy na hulajnodze nadaje siê do rozmowy
o bezpieczeñstwie podczas zabaw. Zarówno o bezpiecznym zachowaniu, gdy dzieci siê bawi¹ same, we dwójkê, albo w grupie,
jak i o odpowiednim ubiorze.
8. Proponujê te¿ zatrzymaæ odtwarzanie p³yty na scence, w której obie hulajnogi trac¹ ko³a wskutek uderzenia o kamieñ i zapytaæ
dziecko, co Billy i Molly powinni zrobiæ, aby wróciæ do domu, oraz kto i jak mo¿e im pomóc. Kiedy dziecko (czasem z Twoj¹ pomoc¹)
znajdzie wyjœcie z sytuacji, kontynuujemy odtwarzanie, aby porównaæ jego wersjê z dalszym przebiegiem historyjki. Wa¿ne, aby
pochwaliæ wysi³ek dziecka w³o¿ony w szukanie rozwi¹zania problemu i uzasadnienie swego wyboru.
9. Po obejrzeniu English Across the Curriculum zachêcam do poszukania w otoczeniu dziecka przedmiotów, które nale¿¹ do kategorii
„miêkkich” (soft) oraz „twardych” (hard). Najpierw mo¿na zrobiæ przegl¹d zabawek i wybraæ spoœród nich po trzy nale¿¹ce do danej
kategorii. Potem niech dziecko dotykiem sprawdzi, czy jego poduszka, pi¿ama, krzes³o lub kubek s¹ miêkkie. Dla urozmaicenia
zabawy mo¿na w³o¿yæ kilka ma³ych przedmiotów do pude³ka i poprosiæ dziecko, aby bez zagl¹dania do œrodka za pomoc¹ dotyku
sprawdzi³o ich miêkkoœæ.
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Rozdział 5 – The Farm!
Rozdzia³ 5 The Farm!
W tym rozdziale dzieci:
- poznaj¹ nowego bohatera – krówkê Connie.
- s³uchaj¹ piosenki o farmerze.
- s³uchaj¹ piosenki o jab³kach i bananach.
- odró¿niaj¹ zwierzêta gospodarskie od dzikich.
- naœladuj¹ odg³osy zwierz¹t gospodarskich.
- naœladuj¹ sposób poruszania siê ró¿nych zwierz¹t.
- przerysowuj¹ obrazek jab³ek i bananów.
- koloruj¹ obrazek farmy i tortu.
- s³uchaj¹ historyjki o tym, jak Connie robi ciasto owocowe.
- rysuj¹ ciasto owocowe.
- lepi¹ tort z plasteliny.
- rozpoznaj¹ i klasyfikuj¹ produkty mleczne.
S³owniczek
Rozumiem i umiem powiedzieæ
S³ownictwo
Pozosta³e
s³ownictwo

Zwroty
i struktury

cow

krowa

farm

farma, gospodarstwo

apples

jab³ka

bananas

banany

cake

ciasto

Yummy!

Pyszny!

Welcome, Connie!

Witaj, Connie!

I’m a (pony)! Look at me!

Jestem (kucykiem)! Popatrz na mnie!

This is my farm!

Oto moja farma!

I like cakes!

Lubiê ciasta!

Rozumiem
S³ownictwo

Zwroty
i struktury

eat

jeœæ

Munch, munch

Chrup, chrup

put

w³ó¿

How many apples?

Ile jab³ek?

Put a banana/an apple in the bowl.

W³ó¿ banana/jab³ko do miski.

(Tom) overboard!

(Tom) za burt¹!

Banana and apple cake

Ciasto bananowo-jab³kowe

Who likes apples/bananas?

Kto lubi jab³ka/banany?

I like to eat apples and bananas.

Lubiê jeœæ jab³ka i banany.

What does a (cow) say?

Co mówi (krowa)?
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Piosenka Old MacDonald’s Farm (Songs CD)
Temat:
Stary farmer o nazwisku MacDonald ma farmê, a na niej krowê i wszêdzie s³ychaæ jej g³os „Muu, muu, muu”.
Tekst piosenki:
Old MacDonald’s got a farm,
Ee-i-ee-i-oh!
And on that farm he’s got a cow,
Ee-i-ee-i-oh!
With a moo-moo here,
And a moo-moo there
Here a moo, there a moo,
Everywhere a moo-moo!
Old MacDonald’s got a farm,
Ee-i-ee-i-oh!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
W albumie ze zwierzêtami obejrzyjcie z dzieckiem obrazek krowy. Powiedz dziecku czym to zwierzê siê ¿ywi i co daje ludziom. Warto
te¿ poszukaæ w lodówce mlecznych produktów. Jeœli to mo¿liwe, wybierzcie siê razem do gospodarstwa.
1. Piosenka ma powtarzaj¹ce siê zwroty: ee-i-ee-i-oh oraz moo, wiêc naj³atwiej zacz¹æ od nich, stopniowo poszerzaj¹c zasób tekstu,
który œpiewamy razem z p³yt¹.
2. W trakcie kolejnego odtwarzania piosenki na s³owa Old MacDonald udajemy starego farmera, w kapeluszu, spodniach z szelkami
i ciê¿kich butach, przez co st¹pa ciê¿ko i g³oœno. By przedstawiæ krowê, przyk³adamy po dwa zgiête palce (udaj¹ce rogi) po obu
stronach g³owy oraz powtarzamy moo-moo-moo. S³uchanie ³¹czymy ze spacerem po pokoju i naœladowaniem postaci, o których
mowa w danej chwili w piosence.
3. Kolejna zabawa to „ciuciubabka”: jedna osoba ma oczy zas³oniête szalikiem i usi³uje z³apaæ drug¹, ukrywaj¹c¹ siê w pokoju,
kieruj¹c siê wydawanym przez ni¹ g³osem „muu-muu-muu”. Przed rozpoczêciem zabawy nale¿y zadbaæ o usuniêcie niepotrzebnych
sprzêtów, aby nie stwarza³y zagro¿enia.
4. Jeœli dziecko ma w swojej kolekcji maskotki innych zwierz¹t, np. kota, psa, konia, mo¿na porozmawiaæ, jakie g³osy wydaj¹ i zabawiæ
siê w ich naœladowanie.
5. Przed t¹ zabaw¹ proponujê porozmawiaæ z dzieckiem o tym, jakie zwierzêta by³y w gospodarstwie, a jakie w zoo. Dobrze jest
w tym celu pos³u¿yæ siê ksi¹¿eczk¹ z obrazkami, bo wtedy dziecku bêdzie ³atwiej sobie przypomnieæ. Nastêpnie zbierzcie
wszystkie zwierz¹tka z kolekcji dziecka i pogrupujcie je w dwa zbiory: zwierz¹t dzikich i gospodarskich.
Piosenka Apples and Bananas! (Songs CD)
Temat:
W piosence dziecko œpiewa, ¿e lubi jeœæ jab³ka i banany, bo s¹ smaczne.
Tekst piosenki:
I like to eat, eat, eat
Apples and bananas!
I like to eat, eat, eat
Apples and bananas!
I like to eat, eat, eat
Apples and bananas!
I like to eat, eat, eat
Apples and bananas!
Bananas and apples are so yummy!
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Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Przed wys³uchaniem piosenki przygotuj po dwa umyte jab³ka i banany. W trakcie s³uchania piosenki ka¿da z osób (Ty i dziecko)
podnosi w górê owoc, którego nazwê s³yszy, przy s³owie eat naœladuje jedzenie, a s³ysz¹c s³owo yummy, g³aszcze siê z zadowoleniem
po brzuchu.
2. Kolejna zabawa polega na wypowiadaniu przez jedn¹ osobê nazw owoców, podczas gdy druga osoba demonstruje okreœlon¹
czynnoœæ. Np. kiedy mówisz apples, dziecko udaje, ¿e siêga wysoko po jab³ko wisz¹ce na drzewie, gdy zaœ s³yszy bananas pokazuje,
jak obiera banana ze skórki. Oczywiœcie najpierw poka¿ dziecku te czynnoœci, by wiedzia³o, co ma robiæ.
3. Mo¿na pobawiæ siê w toczenie jab³ek po stole. Wygrywa osoba, której jab³ko potoczy siê najdalej. Przy okazji „dopingujemy” tocz¹ce
siê jab³ka, krzycz¹c, np. red apples, red apples. W zale¿noœci od koloru wybranych owoców mog¹ to byæ jeszcze green apples lub
yellow apples. W ten sposób powtarzamy nazwy kolorów.
4. Ukryj trzy jab³ka i trzy banany w ³atwo dostêpnych dla dziecka miejscach i poproœ je o odszukanie owoców. Pomagaj mu, mówi¹c hot,
gdy jest w pobli¿u ukrytego owocu lub cold, gdy jest daleko.
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. Przed obejrzeniem tego rozdzia³u mo¿na przygotowaæ 5-6 ilustracji przedstawiaj¹cych zwierzêta. Wœród nich powinny siê znaleŸæ
kot, mysz, kucyk, kaczka, znane ju¿ dziecku z p³yty i podrêcznika oraz krowa, która pojawi siê w pi¹tym rozdziale. Zachêæ dziecko,
aby na nie wskaza³o, a tak¿e przypomnijcie sobie ich imiona, zwi¹zane z nimi sytuacje, czy piosenki.
2. Najwa¿niejsze wyrazy z tego rozdzia³u to apples i bananas, zatem poszukajcie tych owoców w lodówce i utwórzcie z nich zbiory po
dwie lub trzy sztuki. Kiedy powiesz three apples, dziecko powinno wskazaæ okreœlony zbiór, natomiast na s³owa two apples – inny.
Takie samo æwiczenie przeprowadŸcie z bananami. Za kolejnym razem poproœ dziecko, aby spróbowa³o samo powiedzieæ, ile jest
owoców w danym zbiorze.
3. Piosenka Old MacDonald’s Farm mo¿e stanowiæ inspiracjê do zbudowania farmy z klocków, farmerem zaœ bêdzie ludzik je¿d¿¹cy na
miniaturowym traktorze lub innym pojeŸdzie. Na farmie powinny siê te¿ znaleŸæ ró¿ne zwierzêta z kolekcji zabawek dziecka.
Poœwiêæ chwilê czasu na wspóln¹ zabawê, przy okazji odtwarzaj¹c tekst piosenki, co pozwoli dziecku na spontaniczne w³¹czanie siê
w œpiew.
4. Ogl¹daj¹c po raz kolejny, jak krówka Connie zjada jab³ka i banany w piosence Apples and Bananas, poszukujemy tych owoców
(prawdziwych lub plastikowych) umieszczonych w ró¿nych miejscach pokoju. Prawdziwe owoce przydadz¹ siê potem do zrobienia
sa³atki owocowej.
5. Historyjka o tym, jak Connie przygotowuje w kuchni ciasto, Mackey i Patsy dodaj¹ do niego jab³ka i banany, potem zaœ wszystkie
zwierzêta jedz¹ pyszny lunch, znakomicie nadaje siê do wspólnego robienia ciasta, albo przynajmniej zabawy w pieczenie. Przy tej
okazji mo¿na powtórzyæ niektóre zas³yszane zwroty.
6. Do tego æwiczenia przyda siê du¿a kartka podzielona na dwie czêœci: jedna z nich powinna byæ ozdobiona rysunkiem drzewa, druga –
krowy. Oprócz tego przygotuj obrazki produktów mlecznych i owoców – mog¹ byæ wyciête z katalogu supermarketu. Zadaniem
dziecka bêdzie zdecydowaæ, które z nich rosn¹ na drzewie, a wiêc s¹ owocami, które zaœ pochodz¹ od krowy, zatem s¹ produktami
mlecznymi. Wspólnie naklejcie obrazki w odpowiednich miejscach. Z pewnoœci¹ to æwiczenie bêdzie ³atwiejsze, gdy najpierw
obejrzycie czêœæ English Across the Curriculum.
7. Powy¿sze æwiczenie mo¿na wykorzystaæ tak¿e do powtórzenia znanych dziecku kolorów, jak i liczb.
8. Warto równie¿ pójœæ na zakupy do sklepu, co pozwoli dziecku dok³adniej obejrzeæ ró¿ne wyroby mleczne, potem zaœ wspólnie
przygotowaæ pyszny posi³ek z zakupionych produktów.
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Rozdział 6 – Bye-bye, birdie!
Rozdzia³ 6 Bye-bye, birdie!
W tym rozdziale dzieci:
- poznaj¹ nowego bohatera – ptaszka Bobby’ego.
- poznaj¹ nazwy ubrañ.
- s³uchaj¹ piosenki o ubieraniu skarpet i butów.
- s³uchaj¹ piosenki o pakowaniu walizki.
- s³uchaj¹ historyjki o wyjeŸdzie Molly i Billy’ego na wakacje.
- wykonuj¹ walizkê z papieru.
- wykonuj¹ plakietkê na walizkê.
- wykonuj¹ pacynkê ze skarpetki.
- koloruj¹ i wycinaj¹ nowe ubrania dla bohaterów podrêcznika.
- rozpoznaj¹ i klasyfikuj¹ zwierzêta morskie.
- wykonuj¹ arbuza z papierowego talerzyka.

S³owniczek
Rozumiem i umiem powiedzieæ
S³ownictwo
Pozosta³e
s³ownictwo

Zwroty
i struktury

socks

skarpety

shoes

buty

dress

sukienka

trousers

spodnie

suitcase

walizka

Welcome, Bobby!

Witaj, Bobby!

Good morning!

Dzieñ dobry!

This is my suitcase!

To moja walizka!

Rozumiem
S³ownictwo
Zwroty
i struktury

sea

morze

land

l¹d, ziemia

Put on your shoes!

Ubierz buty!

Put on your socks!

Ubierz skarpety!

(Ewa) jump to the (shoes)!

(Ewa) skacz do (butów)!

Whose shoe is this?

Czyj to jest but?

Pack your suitcase.

Zapakuj swoj¹ walizkê.

Pack your new red dress.

Zapakuj swoj¹ now¹ czerwon¹ sukienkê.

Pack your new blue trousers.

Zapakuj swoje nowe niebieskie spodnie.

Put your (trousers) in the suitcase, Billy!

Billy, w³ó¿ swoje (spodnie) do walizki!

Take off the (shoes)!

Zdejmij/cie buty!

It’s sunny summertime!

Jest s³oneczne lato!

on land

na l¹dzie

in the sea

w morzu
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Piosenka Socks and Shoes! (Songs CD)
Temat:
W piosence jest mowa o tym, ¿e rankiem Billy i Molly maj¹ w³o¿yæ skarpety i buty.
Tekst piosenki:
Good morning, Billy,
Put your socks on!
Put your socks on, put your socks on!
Good morning, Billy,
Put your socks on!
Put your socks on
And then put on your shoes!
Good morning, Molly,
Put your socks on!
Put your socks on, put your socks on!
Good morning, Molly,
Put your socks on!
Put your socks on
And then put on your shoes!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Przed wys³uchaniem piosenki przygotuj kilka par butów i skarpet swoich i dziecka. W trakcie s³uchania piosenki na s³owa Good
morning poka¿ dziecku, jak siê budzisz, przeci¹gasz, ziewasz. Zachêæ je, aby robi³o to samo. Nastêpnie poka¿ jak wk³adasz skarpety
(Put your socks on), naci¹gaj¹c je dok³adnie, a potem buty (And then put on your shoes). Potem poproœ dziecko, by naœladowa³o
czynnoœci wykonywane przez Ciebie. Ubieranie skarpet sprawia dzieciom na pocz¹tku sporo trudnoœci, wiêc staraj siê pochwaliæ
pierwsze próby, równie¿ pomó¿ w razie potrzeby. Natomiast nie zostawiaj dziecka samego z zadaniem, które pocz¹tkowo
przerasta jego mo¿liwoœci.
2. Przygotuj kilka par skarpet Twoich i dziecka ró¿ni¹cych siê wyraŸnie kolorami i wielkoœci¹. Razem z dzieckiem zajmijcie siê ich
sortowaniem i dobieraniem w pary. Jest to œwietna okazja do powtórzenia liczb 1–2, znanych dziecku kolorów (red, yellow, green,
blue) oraz przymiotników little i big. Ponadto przy tej okazji dzieci ucz¹ siê porz¹dku i dba³oœci o swoje rzeczy.
3. Z butów ró¿nej wielkoœci i kolorów nale¿y u³o¿yæ szereg (poci¹g) od przeciwleg³ej œciany do drzwi. Wskazuj¹c na but dziecka,
przypomnij s³owo little i poproœ dziecko, by w szeregu odnalaz³o inny swój but i powtórzy³o u¿yty przez Ciebie przymiotnik. Z kolei
du¿e buty mog¹ pos³u¿yæ do przypomnienia przymiotnika big. Wspomniany poci¹g mo¿na budowaæ na ró¿ne sposoby, np. uk³adaj¹c
ma³e i du¿e buty na przemian: little, big, little, big, potem inaczej, czyli najpierw dwa ma³e, jeden du¿y (little, little, big), b¹dŸ na odwrót
(big, big, little).
Piosenka Pack Your Suitcase! (Songs CD)
Temat:
Z piosenki Molly dowiaduje siê, ¿e ma spakowaæ walizkê, bo jest s³oneczne lato. Ma w³o¿yæ do niej swoj¹ czerwon¹ sukienkê. Billy
równie¿ ma spakowaæ walizkê, wk³adaj¹c do niej swoje nowe niebieskie spodnie.
Tekst piosenki:
Pack your suitcase, Molly,
It’s sunny summertime!
Pack your new dress,
It’s sunny summertime!

Pack your suitcase, Billy,
It’s sunny summertime!
Pack your new blue trousers,
It’s sunny summertime!
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Rozdział 6 – Bye-bye, birdie!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Najpierw obejrzyjcie z dzieckiem prawdziw¹ walizkê, jej wielkoœæ, kolor i zamkniêcie oraz sprawdŸcie, ile wa¿y i czy mo¿na j¹
ci¹gn¹æ na kó³kach.
2. W trakcie s³uchania piosenki na s³owa Pack your suitcase! otwórz walizkê, a gdy us³yszysz It’s sunny summertime!, wska¿ na s³oñce za
oknem lub zatocz rêkami w powietrzu ko³o obrazuj¹ce s³oñce. Nastêpnie w³ó¿ do walizki jak¹œ czêœæ garderoby, najlepiej podobn¹
do tej, o której mowa w piosence, np. sukienkê w kolorze czerwonym (pack your new red dress) lub niebieskie spodnie (pack your new
blue trousers).
3. Potem zabawcie siê z dzieckiem w pakowanie walizki, wk³adaj¹c do niej jego ubrania i zabawki. Staraj siê liczyæ wk³adane rzeczy,
przypominaj¹c liczby 1–3 oraz nazywaj¹c kolory poszczególnych ubrañ. Zachêæ dziecko, by stara³o siê robiæ to samo.
4. W trakcie pakowania zwracaj uwagê na dobór ubrañ – jest ³adna s³oneczna pogoda, wiêc potrzebujemy lekkiej odzie¿y. Pozwól
dziecku wybraæ rzeczy, które lubi. W miarê mo¿liwoœci niech spróbuje przymierzyæ i sprawdziæ, czy s¹ w sam raz, czy ju¿ z nich
wyros³o.
5. Rozpakowanie walizki tak¿e mo¿e byæ wykorzystane do powtórzenia liczb i nazw kolorów, a tak¿e do wdra¿ania dziecka do
porz¹dku, dba³oœci o swoje rzeczy i odk³adania ich na odpowiednie miejsce.
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. Tematyka tego rozdzia³u pozwala na ró¿norodne wykorzystanie czêœci garderoby w celu przeæwiczenia oraz utrwalenia nowo
wprowadzonego s³ownictwa, a tak¿e przypomnienia wczeœniej poznanych struktur. Na pocz¹tek, podczas ogl¹dania czêœci Words
i Game razem z dzieckiem pokazujcie na sobie te czêœci ubrania, które widzicie na ekranie i których nazwy s³yszycie.
2. Potem roz³ó¿ na kanapie kilka sztuk odzie¿y dziecka i poproœ je o wskazanie tych, których nazwy wypowiesz. Nastêpnie zamieñcie
siê rolami i przyjmij rolê pokazuj¹cego.
3. Wytnij fotografiê sukienki, butów (lub skarpet) i spodni z katalogu supermarketu i naklej na kartkê bia³ego papieru. Zakryj obrazek
kartk¹ z du¿ymi otworami, na tê zaœ przy³ó¿ kolejn¹, tym razem z mniejszymi otworami. Poproœ dziecko, aby patrz¹c przez kartkê
z ma³ymi otworami, spróbowa³o zgadn¹æ, jakie czêœci ubrania siê pod ni¹ kryj¹. Jeœli bêdzie mieæ trudnoœci, zdejmij tê pierwsz¹
kartkê, wtedy uka¿e siê ta druga ods³aniaj¹ca wiêksz¹ czêœæ naklejonych elementów, co z pewnoœci¹ u³atwi dziecku wykonanie
zadania. Gdy zaœ zgadnie, poka¿ mu ca³oœæ ilustracji.
4. W tej zabawie przydadz¹ siê ubrania zarówno Twoje, jak i dziecka. Tym razem zastanówcie siê, które z nich nale¿¹ do kategorii
du¿ych (big), które zaœ do ma³ych (little) i pogrupujcie je odpowiednio.
5. Po wys³uchaniu piosenki Socks and Shoes mo¿ecie zabawiæ siê w odegranie ról Molly lub Billy’ego, którzy ubieraj¹ siê po wstaniu
z ³ó¿ka. Warto wykazaæ siê cierpliwoœci¹, daæ dziecku czas na zastanowienie siê, co chce ubraæ, a potem pozwoliæ mu na
samodzielne próby. Bêdzie jeszcze ciekawiej i zabawniej, gdy zrobicie z tego zabawê w przebieranie, albo pokaz mody, dziecko
spróbuje ubraæ nale¿¹c¹ do Ciebie czêœæ ubioru lub buty.
6. Ogl¹danie czynnoœci Molly i Billy’ego w piosence Pack your suitcase bêdzie wprowadzeniem do rozmowy o tym, w jakim celu
pakujemy walizkê, co do niej wk³adamy, jakie ubrania zabieramy kiedy jest ciep³o i s³onecznie (It’s hot, It’s sunny), co natomiast jest
potrzebne zim¹ (It’s cold).
7. Wa¿na jest te¿ historyjka, w której Bobby Bird oznajmia dzieciom, i¿ jest s³oneczne lato i czas pakowaæ walizki, na co Molly i Bobby
reaguj¹ wielk¹ radoœci¹; potem zaœ ptaszek mówi im, co maj¹ w³o¿yæ do swoich walizek. Po obejrzeniu historyjki spróbuj
porozmawiaæ z dzieckiem o tym, czemu Molly i Billy tak siê ciesz¹, oraz gdzie udaj¹ siê wszyscy mieszkañcy farmy. Czy¿by nad
morze?
8. Nastêpnie wspólnie spakujcie walizkê, Ty zaœ jako Bobby Bird mów dziecku, co ma zapakowaæ. Staraj siê te¿ precyzowaæ, któr¹
rzecz masz na myœli, podaj¹c jej kolor, np. blue socks. Dziêki temu dziecko przypomni sobie kolory i z kilku par skarpet wybierze te
w³aœciwe. Potem mo¿ecie siê zamieniæ rolami.
9. Na koniec, po obejrzeniu English Across the Curriculum, porozmawiaj z dzieckiem o zwierzêtach, które ¿yj¹ w ró¿nych
œrodowiskach, a potem zróbcie rysunek przedstawicieli dwóch odmiennych œrodowisk, np. rybki i kotka. Wykonane obrazki
mo¿na pokolorowaæ lub zrobiæ wydzierankê z kolorowego papieru.
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Children’s Day!
Children’s Day!
W tym rozdziale dzieci:
- s³uchaj¹ piosenki o Dniu Dziecka.
- koloruj¹ obrazek.
- wykonuj¹ „kocyk przyjaŸni”.
- rysuj¹ obrazek pokazuj¹cy, co lubi¹ robiæ z rodzin¹.

S³owniczek
Rozumiem i umiem powiedzieæ
S³ownictwo

children

dzieci

Zwroty
i struktury

It’s Children’s Day!

To jest Dzieñ Dziecka!

Rozumiem
S³ownictwo

Zwroty
i struktury

together

razem

we

my

sing

œpiewaæ

play

graæ

Do you know what day it is today?

Czy wiesz/wiecie, jaki jest dziœ dzieñ?

On this special day.

W ten szczególny dzieñ.

Happy Children’s Day!

Szczêœliwego Dnia Dziecka!

Piosenka Children’s Day! (Songs CD)
Temat: Jest to piosenka dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka, zachêcaj¹ca do wspólnego œpiewu i zabawy.
Tekst piosenki:
Good morning all children,
On this special day,
Together we sing,
Together we play!
It’s Children’s Day!
It’s Children’s Day!
Together we sing,
Together we play!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Najpierw powiedz dziecku, ¿e wszystkie dzieci maj¹ swoje œwiêto (Children’s Day), kiedy razem bawi¹ siê i œpiewaj¹. Potem
obejrzyjcie w ksi¹¿kach ilustracje przedstawiaj¹ce bawi¹ce siê dzieci. Pozrozmawiaj z dzieckiem o jego ulubionych zabawach.
2. Przed wys³uchaniem piosenki mo¿na posadziæ na œrodku dywanu kilka ulubionych zabawek dziecka. W trakcie s³uchania piosenki
przy s³owach Good morning all children pomachaj im rêk¹ i poproœ dziecko, by zrobi³o to samo. Na s³owa Together we sing, Together
we play! chwyæ dziecko za rêce i zatañczcie w kó³ku, dooko³a zgromadzonych zabawek, œpiewaj¹c: la, la, la.
3. Potem wspólnie obejrzyjcie zdjêcia dziecka i swoje w³asne z dzieciñstwa (tak¿e zdjêcia dziadków, jeœli je macie). Opowiedz dziecku
o tym, kto jest na danym zdjêciu i co robi.
4. Zrób z dzieckiem ma³y album, w którym znajd¹ siê jego i Twoje zdjêcia z dzieciñstwa. WeŸ kilka zdjêæ i naklej ka¿de na osobnej
kartce z bloku technicznego lub tekturze. Nastêpnie zbierz kartki, dodaj jeszcze kolejne dwie na ok³adki i wszystkie po³¹cz
kolorowymi wst¹¿kami, we³n¹ lub metalowymi kó³kami tak, aby powsta³a ksi¹¿eczka.
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Children’s Day!/Mother’s Day!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. Najpierw porozmawiaj z dzieckiem o tym, co robi¹ Molly i Billy oraz inne dzieci w dniu ich œwiêta. Wyjaœnij, ¿e na œwiecie ¿yj¹ dzieci
ró¿ni¹ce siê kolorem skóry, rodzajem w³osów i mówi¹ce odmiennymi jêzykami. Poszukajcie w ksi¹¿eczkach ilustracji
przedstawiaj¹cych dzieci z ró¿nych krajów.
2. Zapytaj dziecka, która z zabaw pokazanych na DVD najbardziej mu siê podoba i chcia³oby siê w ni¹ pobawiæ. Przes³uchajcie te¿
piosenkê Children’s Day!, udaj¹c, ¿e œpiewacie do mikrofonu.
3. Nastêpnie zróbcie piknik w ogrodzie lub parku i pobawcie siê, podobnie jak dzieci z nagrania.
4. Przygotuj te¿ kilka kolorowych baloników, narysujcie na nich uœmiechniêt¹ buziê i napisz Children’s Day. Nastêpnie, rozmieœæ je
w ró¿nych miejscach pokoju lub – jeœli to mo¿liwe – w ogrodzie.
5. Zamiast baloników mo¿na wspólnie wykonaæ rysunek, przedstawiaj¹cy Twoje dziecko bawi¹ce siê w swoj¹ ulubion¹ zabawê
(zamiast rysunku mo¿na zrobiæ dziecku zdjêcie i oprawiæ je w ramkê).
Mother’s Day!
W tym rozdziale dzieci:
- s³uchaj¹ piosenki o Dniu Matki,
- wykonuj¹ kwiatek dla mamy,
- rysuj¹ obrazek dla mamy,
- rysuj¹ i koloruj¹ portret mamy.

S³owniczek
Rozumiem i umiem powiedzieæ
S³ownictwo
Zwroty
i struktury

heart

serce

mummy

mamusia

It’s Mother’s Day!

To jest Dzieñ Matki!

I love you.

Kocham Ciê.

Rozumiem
S³ownictwo

say

powiedzieæ

Zwroty
i struktury

It’s your special day.

To jest Twój wyj¹tkowy dzieñ.

Thank you Mummy.

Dziêkujê Ci Mamusiu.

Happy Mother’s Day!

Szczêœliwego Dnia Matki!

Piosenka Mother’s Day! (Songs CD)
Temat:
W piosence dziecko sk³ada Mamie podziêkowania w dniu jej œwiêta (Mother’ Day) za wszystko, co dla niego robi, i mówi, ¿e j¹ kocha.
Tekst piosenki:
Mummy, it’s your special day,
And it’s time for me to say:
Thank you for the things you do.
Thank you Mummy, I love you!
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Mother’s Day!
Zabawy z wykorzystaniem p³yty CD:
1. Powiedz dziecku, ¿e jest takie magiczne s³owo, którego powinniœmy czêsto u¿ywaæ, bo jak ktoœ je us³yszy, to siê zaczyna uœmiechaæ.
Tym magicznym s³owem jest „dziêkujê” (Thank you).
2. W trakcie s³uchania piosenki Mother’s Day, przy s³owach Thank you lekko uk³oñ siê, schylaj¹c nieco g³owê i popatrz na dziecko
z uœmiechem. Zachêæ, aby przy kolejnym ods³uchiwaniu zrobi³o to samo. Natomiast s³ysz¹c I love you! poœlij dziecku ca³usa.
3. Pomó¿ dziecku zrobiæ specjalny prezent dla Ciebie, np. na kartce z bloku narysujcie serduszko, które dziecko ozdobi potem
cekinami, koralikami lub spróbuje pokolorowaæ. Potem mo¿na zrobiæ w serduszku dziurkê do przeci¹gniêcia wst¹¿eczki. Trzeba
tylko pilnowaæ, by dziecko przypadkiem nie po³knê³o jakiegoœ elementu.
4. Innym prezentem mo¿e byæ kwiatek dla Ciebie lub w³asnego pomys³u prezent, wykonany przez dziecko z plasteliny. Cokolwiek to
bêdzie, przyjmij i pochwal, mówi¹c Thank you!
5. Dziecko mo¿e te¿ narysowaæ i pokolorowaæ swój portret, a nastêpnie podarowaæ go mamie.
Zabawy z wykorzystaniem p³yty DVD:
1. Obejrzenie scenki o tym, jak Molly i Billy zachowuj¹ siê w dniu œwiêta ich mamy, zachêca do rozmowy z dzieckiem na temat tego, co
mamy robi¹, dlaczego s¹ tak wa¿ne i w jaki sposób mo¿na wyraziæ swoj¹ wdziêcznoœæ wobec nich.
2. Zabawcie siê w ten sposób, ¿e Ty œpisz, a dziecko budzi Ciê, przynosz¹c wykonany przez siebie prezent lub niespodziankê.
3. Mo¿esz poprosiæ dziecko, by schowa³o prezent, a Ty go znajdziesz. Przypomnij, aby pomog³o Ci w szukaniu, mówi¹c hot lub cold.
4. Pobawcie siê w uk³adanie puzzli, niekoniecznie oryginalnych. Przyk³adowo mog¹ to byæ obrazki ró¿nych zwierz¹t, wyciête ze
starych kolorowanek. Wystarczy, jeœli potniesz dan¹ postaæ na trzy czêœci, a dziecko z³o¿y je w ca³oœæ. Bêdzie jeszcze ciekawiej
i zabawniej, gdy pomieszasz postaci dwóch zwierz¹t i zajmiecie siê tworzeniem zupe³nie nowych, na przyk³ad niedŸwiedzia z szyj¹
¿yrafy, konia z nogami s³onia itp.
5. Razem pos³uchajcie ulubionych piosenek dziecka, w³¹czaj¹c siê do œpiewu. Podczas ogl¹dania historyjek rób przerwy, zachêcaj¹c
dziecko do przypomnienia, co siê dalej wydarzy. Bêdzie to znakomita forma wspólnego spêdzenia czasu w Dniu Matki oraz
utrwalenie wiadomoœci i umiejêtnoœci jêzykowych dziecka.
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