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1    Pokoloruj rysunki, które potrafisz już nazwać po angielsku. 
Podaj odpowiednie nazwy.   

Opener

1. Uczeń koloruje rysunki, które potrafi nazwać, a następnie nazywa je po angielsku.
82

My body
Unit 6



2   Napisz cyfry po śladzie nad palcami obu dłoni i połącz 
z właściwymi podpisami.   

3   Połącz zdjęcia części ciała z nazwami kategorii.    

10
987

6
5

43
2

1

one

twothree

four

five six
seven

eight

nine

ten

head body

2. Uczniowie wpisują liczby na palcach i łączą je z podpisami.
3. Uczniowie przyporządkowują zdjęcia do właściwych kategorii. 83



1    Napisz słowa po śladzie, a następnie połącz je z częściami ciała 
na zdjęciu.   

2   Przyjrzyj się ilustracji i zakreśl odpowiednie słowo. Przeczytaj 
właściwe zdania.   

l_e,gfe_e/t,

a/2] h_a/n_d?s

t?u/m/m?y

I've got big / small red feet.

I've got small purple hands / legs.

I've got a big yellow / blue tummy.

Hands up!

1. Uczniowie piszą wyrazy po śladzie, a następnie łączą je z częściami ciała na zdjęciach.
2. Uczeń patrzy na rysunek i zakreśla właściwe wyrazy. Następnie czyta zdania z zakreślonymi wyrazami.84
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3   Pobaw się kartami.    

4   Dopisz liczebniki i napisz wyrazy po śladzie, a następnie 
przeczytaj wyrażenia.   

I’ve got big blue feet.

one twothree

  fe,e,t]   h]a/n,d]   h]a/n,d?s
3.  Uczeń wycina karty i układa je obrazkami do dołu. Odwraca kolejne karty i mówi, co wylosował,  

np. I’ve got small feet. I’ve got orange feet. Może połączyć określenia rozmiaru i koloru: I’ve got small orange feet. 
4.  Uczeń dopisuje liczbę części ciała i pisze wyrazy po śladzie. Następnie odczytuje głośno wyrażenia.
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1   Przeczytaj wyrażenia i pokoloruj rysunek.   

2   Posłuchaj nagrania i zaznacz  właściwy obrazek.  2/23   

I've got an orange nose. I've got blue eyes.

I've got a red mouth.I've got one green ear.

I've got  
one red ear.

I've got  
a pink head.

I’ve got two eyes.

1.  Uczeń czyta zwroty i koloruje części twarzy klowna, nazywa je i podaje ich kolory. Może też powiedzieć, czy są duże, 
czy małe.

2.  Uczniowie słuchają nagrania i zaznaczają obrazek zgodny z jego treścią. Następnie opisują części ciała 
na pozostałych obrazkach (I've got one big nose).
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3   Posłuchaj piosenki. Przejdź przez labirynt, zaznaczając części 
ciała misia Chunky. 2/25   

4   Napisz wyrazy po śladzie i połącz je z właściwymi elementami 
na zdjęciu.   

START

FINISH

h_e_a_d]
3.  Uczeń słucha nagrania i przechodzi przez pola w labiryncie, zaznaczając właściwe obrazki.
4. Uczeń pisze po śladzie nazwy części twarzy i łączy je z właściwymi częściami twarzy dziewczynki na zdjęciu. 87



I’m happy!

2   Zakreśl w wężu literowym nazwy emocji. Pozostałe litery wpisz 
w linie. Odczytaj słowo.   

1  Napisz po śladzie nazwy emocji i połącz je z rysunkami.   

CSCAREDHSADAANGRYTSURPRISEDTHAPPYY

&4u|rp/=i/s5e,d]

a/n,g\ry

&4c,a/=8,d]

1.  Uczniowie piszą wyrazy po śladzie i łączą emotikony z podpisami.
2.  Uczniowie szukają wyrazów i zakreślają je w wężu literowym. Następnie wpisują słowo, które powstało 

z nieskreślonych liter.
88
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3   Pokoloruj obrazki i napisz po śladzie właściwy wyraz 
pod każdym z nich.   

4   Napisz właściwy wyraz po śladzie. Następnie narysuj i powiedz, 
jak się czujesz.   

CSCAREDHSADAANGRYTSURPRISEDTHAPPYY

&4u|rp/=i/s5e,d]  a/n,g\ry I’m] … 
3.  Uczeń koloruje obrazki i pod każdym z nich pisze po śladzie właściwy wyraz.
4.  Uczeń zapisuje własciwy wyraz po śladzie. Następnie rysuje samego siebie i podpisuje rysunek używając właściwego 

określenia samopoczucia.
89



Review 6
1   Przeczytaj nazwy części ciała i powiedz, jakiego są koloru. 

Pokoloruj odpowiednio totem.    

2   Połącz zdjęcia z nazwami odpowiednich emocji. Następnie 
powiedz, jak się czują osoby na każdym zdjęciu.  

legs

ears

arms

nosefeet

sad

mouth

tummy

eyes

blue 
tummy

I'm 
happy

happy

1.  Uczeń odczytuje nazwy części ciała i nazywa ich kolory, np. arms – green, green arms. Następnie koloruje 
odpowiednio totem.

2.  Uczniowie przyporzadkowują zdjęcia do emocji. Następnie wskazują zdjęcia i opisują uczucia dzieci na zdjęciach: 
I'm happy./I'm sad.
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Active Dictionary 6
  Pokoloruj obrazki i powiedz, co przedstawiają. Napisz wyrazy 

po śladzie.   

&5u/rp/ri?sd,d]a/n,g\ry
&4c,a/=8,d]

l_e,g
fe_e/t,

a/2]
h_a/n_d?s

h_e_a_d]

t?u/m/m?y

Uczeń koloruje rysunki i pisze wyrazy po śladzie.
91



More Fun 6
1   Połącz obrazki z nazwami właściwych części ciała.  

2   Nazwij i dorysuj części twarzy, których brakuje na każdym 
obrazku. Połącz wyrazy z obrazkami.   

hands feet

ears

mouth

eyes

nose

1. Uczeń łączy obrazki z nazwami właściwych części ciała, za każdym razem wymieniając głośno te nazwy.
2.  Uczeń nazywa części twarzy, których brakuje na każdym obrazku, i uzupełnia obrazki. Następnie odczytuje wyrazy 

i łączy każdy z nich z właściwym obrazkiem – tym, na którym dorysował dane części twarzy.
92



3   Odczytaj wyrazy. Powiedz, ile razy został zapisany każdy z nich. 
Wpisz właściwe liczby w okienka.     

4   Popatrz na obrazek i przeczytaj zdania. Zaznacz  zdania 
prawdziwe, a  zdania nieprawdziwe.   

tummy

tummy

tummy

leg

leg arm

arm

arm

arm

I’ve got  
a blue tummy.I’m sad.

I’ve got two arms.

I’ve got  
yellow hands.

I’ve got four feet.

I’ve got  
a big nose.

3.  Uczeń odczytuje nazwy częsci ciała i mówi, ile razy każda z nich została zapisana. Wpisuje właściwe liczby liczby 
w okienka i wypowiada je głośno, np. leg – one.

4.  Uczeń odczytuje wypowiedzi stworka i wpisuje w okienka właściwy znaczek:  lub , w zależności od tego, 
czy zdanie jest, czy nie jest zgodne z obrazkiem.
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6 Wonderful world

1   Napisz po śladzie nazwy części ciała, a następnie połącz  
z obrazkiem.   

2   Przeczytaj wyrazy. Napisz, którego brakuje w każdym wierszu.  
  

chin – wings – teeth – chin – wings –  

eyes – teeth – chin – eyes – teeth –  

teeth – wings – wings – teeth – wings–  

head – chin – wings –    – chin – wings

t_e_e/t/h]

c|h|i/n]

[Wi/n,g^s

h_e_a_d]

1. Uczniowie łączą części ciała z podpisami.
2. Uczniowie czytają wyrazy i dokańczają ciąg logiczny94



3   Popatrz na totem, przeczytaj zdania i zakreśl Yes lub No.    

4   Narysuj i pokoloruj swój totem. Następnie pracujcie w parach, 
opowiadajcie, jak wygląda wasz totem, a potem narysujcie totem 
kolegi lub koleżanki.   

It’s got small wings. 
It’s got black eyes. 
It’s got a big yellow nose. 
It’s got four legs. Yes

Yes No

Yes No

Yes No

No

3.  Uczniowie patrzą na obrazek i zakreślają, czy zdanie jest zgodne z prawdą, czy nie.
4.  Uczniowie rysują swoje totemy i opowiadają koledze jak wygląda, a następnie rysują totem kolegi/koleżanki. 95



fast

strong

long

tall
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1   Obejrzyj film i zakreśl Yes lub No przy zdjęciach.  
 

3   Narysuj dowolne zwierzę afrykańskie i je opisz.  
 

1

3

2

4

This elephant 
is strong.

Its feet are big.

Its legs  
are long.

Its head is small.

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

2   Obejrzyj film, przeczytaj zdania i połącz ze zdjęciami 
odpowiednich zwierząt.   

Its mouth is big.Its legs are long.

Its legs are strong.It’s very fast.

Its ears are big.

1.  Uczniowie oglądają film. Następnie określają, czy zdjęcie i podpis zgadzają się z tym, co widzieli na filmie, i 
wybierają odpowiedź Yes lub No. 

2. Uczniowie ponownie oglądają film, a następnie dopasowują zdania do odpowiednich zwierząt. 
3. Uczniowie rysują wybrane afrykańskie zwierzę i je opisują. 
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Opener

1   Pokoloruj rysunki, które potrafisz już nazwać po angielsku. 
Podaj odpowiednie nazwy.   

1. Uczeń koloruje rysunki, które potrafi nazwać, a następnie nazywa je po angielsku.
98
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3   Które ubrania spakujesz, kiedy jest zimno, a które, kiedy jest gorąco? 
Połącz ubrania z walizkami. Powiedz, jakiego są koloru.     

It's red.

2   Popatrz na zdjęcia i narysuj przy nich odpowiednie symbole 
pogody. Policz je po angielsku.   

2. Uczeń patrzy na zdjęcia i dorysowuje odpowiednie symbole pogody w kółkach.
3. Uczeń decyduje, jakie ubrania spakuje, kiedy jest zimno i ciepło, a następnie łączy ubrania z właściwymi walizkami. 99



1   Popatrz na zdjęcia i zakreśl właściwe określenie pogody.   

I like sun!

 sunny / rainy rainy / windy windy / snowy snowy / sunny

2   Nazwij zjawiska pogodowe widoczne na zdjęciach i narysuj przy 
nich właściwe symbole.   

I2t]’&...

1. Uczeń patrzy na zdjęcia i zakreśla właściwy wyraz.
2.  Uczeń nazywa zjawiska pogodowe widoczne na zdjęciach i rysuje właściwy symbol przy każdym z nich.100
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3   Napisz wyrazy po śladzie i połącz zdania z właściwymi 
zdjęciami.   

It's                     

It's                       .

It's                    

It's                       .

4   Narysuj swój ulubiony rodzaj pogody i go nazwij.   

&5u/n/n?y .

ra?i/n?y

[Wi/n,d?y  .

&5n,o2Wy

I like …

What's the weather like?

3. Uczeń pisze wyrazy po śladzie, odczytuje zdania i łączy je z właściwymi zdjęciami.
4. Uczeń rysuje ilustrację zjawiska pogodowego, które lubi, i nazywa je po angielsku. 101



It’s cold!

1   Popatrz, przeczytaj i zakreśl właściwe wyrazy.   

wet        foggy      snowy      warm       hot        cold1 2 3 4 5 6

2   Nazwij zjawiska pogodowe na obrazku i odszukaj ich nazwy. 
Wpisz właściwe liczby w okienka.     

hot sunny

cold rainy

wet sunny

hot windy

wet warm

snowy foggy

foggy hot

windy sunny

hot cold

wet snowy

1.  Uczeń patrzy na symbole i zakreśla właściwy wyraz. 
2.  Uczeń nazywa zjawiska pogodowe przedstawione na obrazku i odnajduje właściwe nazwy pod obrazkiem. Odczytuje 

głośno wyrazy i numery. Następnie wpisuje liczby we właściwe okienka na obrazku.
102
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3   Popatrz na obrazki i dokończ zdania. Przeczytaj te zdania na głos.  
  

4   Popatrz na zdjęcie, przeczytaj zdania i zakreśl Yes lub No.   

It’s . 

I’m sad. 
I like sunny weather.

It’s . 

I’m happy. 
I love sunny weather.

It's windy.
It's hot and sunny.
It's foggy.
It's snowy.
It's cold.

1
2
3
4
5

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

3.  Uczeń patrzy na rysunki i dokańcza zdania. Następnie czyta je na głos.
4. Uczeń patrzy na zdjęcie, czyta zdania i zakreśla Yes lub No. 103



1  

2  

3 

4 

5 

6 

Clothes

1  Przeczytaj nazwę ubrania i zakreśl właściwy rysunek.   

2   Posłuchaj nagrania i pobaw się kartami.  2/42  

T-shirt

hat

shorts

sweater

skirt

jeans

1. Uczeń zakreśla rysunek zgodnie z podpisem na początku każdego wersu.
2.  Uczeń słucha nagrania i układa w rzędzie zdjęcia kolejnych ubrań, których nazwy słyszy (sam wybiera kolory 

ubrań). Następnie opisuje je głośno: I’ve got (blue shorts). I’ve got a (green T-shirt). Kartami można również grać 
w memory lub bingo.

104

The weather
Unit 7 3



3  Pracujcie w parach. Opisujcie na zmianę, co mają na sobie dzieci 
i zgadujcie, o którym zdjęciu mowa.   

4   Napisz wyrazy po śladzie, odczytaj je głośno i połącz z właściwymi 
obrazkami.    

[ve,a/n?s

&5h]ort?s

&5k?i/rt]&5We,a/t_e/r

T–&5h?i/rt]h,a_t]

1 3 4 5

6

2

3.  Uczeń opisuje ubrania dzieci na zdjęciach (blue jeans and a red T-shirt).  
4. Uczeń pisze nazwy ubrań po śladzie, odczytuje je głośno i łączy z właściwymi obrazkami. 105



Review 7
1   Popatrz na symbole i zakreśl właściwy wyraz.     

2   Przeczytaj nazwy ubrań i powiedz, jakiego są koloru. Pokoloruj 
odpowiednio obrazki.    

hot warmwindysnowy1

sunny windyfoggywet3

rainy warmsnowysunny4

rainywindysnowy warm5

cold snowysunnyhot6

sunny windysnowyfoggy2

T-shirt hatshorts sweaterskirt jeans

yellow 
shorts

1.  Uczeń odczytuje symbole zjawisk pogodowych i otacza pętlą właściwe wyrazy. Następnie odczytuje odpowiedzi, 
np. one – snowy.

2.  Uczeń odczytuje nazwy ubrań, np. shorts, podaje ich kolory, np. yellow shorts, a następnie koloruje ubrania 
właściwymi kolorami.
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Active Dictionary 7
  Pokoloruj obrazki i je podpisz.    

[ve,a/n?s

&5h]ort?s

&5k?i/rt] &5We,a/t_e/r

T–&5h?i/rt]

h,a_t]

c,o-l,d][Wa/2] h,o-t]c/l,o+u,d?y

[We/t] fo+gg\y

&5u/n/n?y ra?i/n?y [Wi/n,d?y &5n,o2Wy

Uczeń koloruje rysunki i je podpisuje.
107



More Fun 7
1   Dorysuj drugą część każdego obrazka. Dopasuj zdania 

do obrazków, wpisując liczby w okienka.   

I like windy weather.
I like sunny weather.
I like snowy weather.
I like rainy weather. 

1

3

4

2

shorts   jeans   jacket   hat

shorts   skirt   hat   T-shirt

jeans   skirt   hat   sweater

2  Dopasuj właściwy podpis do rysunku.  

1.  Uczeń dorysowuje połowy obrazków. Następnie odczytuje zdania i dopasowuje je do własciwych obrazków, wpisując 
numer zdania obok obrazka.

2.  Uczeń dopasowuje podpis do rysunku.
108



3   Napisz po śladzie ten wyraz w rzędzie, który nie pasuje 
do pozostałych.  

4   Wyobraź sobie, że obrazki przedstawiają ciebie. Powiedz, jaką 
pogodę przedstawiają. Dorysuj sobie ubrania i je nazwij.   

It’s cold.
I’ve got …

c,o-l,d]   &5We,a/t_e/r   h,a_t]   [ve,a/n?s
h,o-t]   T–&5h?i/rt]   &5h]ort?s   &5n,o2Wy
&5u/n/n?y   c/l,o+u,d?y   ra?i/n?y   [We/t]
&5k?i/rt]   &5h]ort?s   fo+gg\y   h,a_t]

3. Uczeń znajduje w każdym rzędzie wyraz, który nie pasuje do pozostałych.
4.  Uczeń mówi, czy obrazek przedstawia zimną, czy gorącą pogodę. Dorysowuje ubrania i wymienia, co ma na sobie. 

Może określić kolory ubrań.
109



7 Wonderful world

1   Napisz wyrazy i połącz je z właściwymi zdjęciami.   

2   Posłuchaj piosenki, pokoloruj tęczę i pozostałe elementy. 
Następnie nazwij kolory.  2/45   

ra?i/n/bo2W[i_c?i_c?l_e?sl?i_g\h/t/n?i/n,g

1.  Uczeń pisze wyrazy po śladzie i łączy je z właściwymi zdjęciami
2.  Uczeń słucha piosenki, koloruje tęczę oraz pozostałe elementy i nazywa kolory (It's yellow).110



3   Zagrajcie w parach w kółko i krzyżyk. Powiedz, co jest na 
obrazku, a następnie narysuj symbol o lub +.     

FO
GGYIRA

IN
B

O
W

C
W

INDYISUNNYC
LI

G
H

T
N

IN
G

LS
NOWYERAIN

Y
C

O
LD

S

4   Wykreśl wyrazy związane z pogodą, a pozostałe litery wpisz 
w liniaturę. Jakie powstało hasło?   

3. Uczniowie grają w grę kółko i krzyżyk. Na zmianę nazywają zjawiska pogodowe, np. It's a rainbow, a następnie 
stawiają symbol kółka lub krzyżyka w oznaczonych miejscach.
4.  Uczeń znajduje i zakreśla w wężu literowym wyrazy. Pozostałe litery utworzą hasło.
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jacket

clouds

umbrella

boots

sun
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1   Obejrzyj film i zakreśl Yes lub No przy zdjęciach.  
 

1

3

2

4

I’m cold.

It’s sunny.

It’s windy.

It’s rainy.

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

2    Obejrzyj film i opisz, w co ubrane są dzieci.   

3   Narysuj swoją ulubioną pogodę i ją opisz.   

1.  Uczniowie oglądają film. Następnie określają, czy zdjęcie i podpis zgadzają się z tym, co widzieli na filmie,  
i wybierają odpowiedź Yes lub No.  

2.  Uczniowie ponownie oglądają film, a następnie opisują zdjęcia, używając konstrukcji have got.
3. Uczniowie rysują swoją ulubioną pogodę i opowiadają o niej, np. I like snowy weather.

113



Opener

1    Pokoloruj rysunki, które potrafisz już nazwać po angielsku. 
Podaj odpowiednie nazwy.   

1. Uczniowie kolorują te rysunki, które umieją nazwać, a następnie nazywają je po angielsku.
114
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2   Połącz produkty z kolorami. Napisz nazwy kolorów po śladzie.   
 

3   Jakie jedzenie chcesz podać na przyjęciu urodzinowym? 
Narysuj.  

Birthday Party Menu

2.  Uczeń łączy produkty z nazwami kolorów, a następnie pisze te nazwy po śladzie.
3. Uczeń rysuje produkty, które chciałby podać na swoim przyjęciu urodzinowym.

ora/n,gh] g\=8_e/n] [ye/l/l,o2W [Wh/i/t_e] [=8,d]
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1   Popatrz na zdjęcia i otocz kółkiem właściwe wyrazy.   

I like oranges!

apple

pear

onion

orange

apple

onion

apple

onion

pear

pear

apple

banana

onion

orange

banana

1.  Uczeń patrzy na zdjęcia i zakreśla właściwe wyrazy.
2.  Uczeń czyta listę, pisze ją po śladzie i rysuje właściwe owoce i warzywa.

2 a?p?p/l_e?s
3 ba/n,a/n,a?s
4 [p_e,a/rs
6 ora/n,gh?s
1 on/i/on]

2   Przeczytaj listę zakupów, napisz ją po śladzie i narysuj w koszyku 
produkty z tej listy.   
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3   Powiedz, ile owoców każdego rodzaju jest na zdjęciach. Wpisz 
liczby w okienka.   

4  Popatrz na obrazki i podkreśl właściwe zdania.   

apple(s) banana(s) pear(s) orange(s)

3.  Uczeń liczy owoce każdego rodzaju i podaje głośno ich liczbę. Wpisuje właściwe liczby w okienka. Niektóre owoce 
znajdują się na więcej niż jednym zdjęciu.

4. Uczeń patrzy na obrazki postaci i podkreśla właściwe zdania.

I don't like apples.

I don't like pears.

I don't like bananas.

I don't like oranges.I like pears.

I like bananas.

I like oranges.

I like apples.

117



Super sandwiches

1   Połącz zdania z właściwymi rysunkami.   

2   Napisz wyrazy po śladzie. Narysuj produkty.   

m_e,a/t]

t]o!_a/t_o

[s4a/n,d/Wi_c/h]

c/h_e_e?sd]

I've got a tomato.

I've got a sandwich.

I've got cheese.

I've got meat.

1. Uczeń łączy zdania z właściwymi rysunkami. Podaje nazwy produktów spożywczych.
2. Uczeń pisze wyrazy po śladzie i dorysowuje proste obrazki przedstawiające słowa.118
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3   Otocz zieloną pętlą nazwy produktów widocznych na obrazku, 
a czerwoną – nazwy produktów, których na nim nie ma.  

4    Popatrz na tabelkę i dokończ wypowiedzi dzieci.   

I like …

I like …

I like …

I like …

I don’t like …

I don’t like …

I don’t like …

I don’t like …

apples

bananas

pears

oranges

tomatoes

sandwiches

onions

cheese

meat

3.  Uczeń otacza zieloną pętlą nazwy produktów widocznych na obrazku, a czerwoną – nazwy produktów, których 
na nim nie ma.

4.  Uczeń odczytuje tabelkę i dokańcza wypowiedzi dzieci. Następnie buduje dwa własne zdania według wzoru.
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Party time!

1  Napisz wyrazy po śladzie i połącz je ze zdjęciami.   

2  Posłuchaj nagrania i narysuj linię w labiryncie.  2/56  

birthday plane doll ten

party game present train

guest happy 
birthday clown guitar

honey cake candles blow 
the candles

c,a/k_e]

c,a/n,d/l_e]

g\u_e?s5t]

[p,a/rt?y

START

FINISH

1. Uczeń pisze wyrazy po śladzie i łączy je z właściwymi cyframi.
2. Uczeń słucha nagrania i prowadzi linię po labiryncie.120
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3   Wstaw znak , jeżeli podpis zgadza się ze zdjęciem, lub znak , 
jeżeli się nie zgadza.  

4   Przeczytaj wypowiedzi dzieci i naklej właściwe naklejki na ich 
tortach. Następnie odpowiedz na pytanie dotyczące ciebie 
i narysuj świeczki na swoim torcie.    

candle I’m eight. present cake party

I’m nine. I’m ten.I’m eight.

How old are you? 

I’m 

How old  
are you?

3. Uczeń zaznacza, czy podpis pod zdjęciem jest poprawny, czy nie.
4. Uczeń czyta teksty w dymkach i nakleja właściwą liczbę. 121



Review 8
1   Policz produkty spożywcze na obrazku i wpisz właściwe liczby 

w okienka.   

2   Popatrz na obrazki i przeczytaj zdania z odpowiednią intonacją.  
  

three cakes

I like                  . 
I don’t like                     . 

I don’t like               . I like             . 

 cakes  bananas  onions

 apples  pears  sandwiches

1.  Uczeń odszukuje na obrazku wymienione produkty, liczy je i wpisuje odpowiednie liczby w okienka, a następnie 
odczytuje całe frazy.

2.  Uczeń odczytuje zdania, zastępując obrazki właściwymi słowami. Mimiką i głosem ilustruje pozytywne lub 
negatywne nacechowanie wypowiedzi.
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Active Dictionary 8
  Pokoloruj obrazki i napisz, co przedstawiają.    

Uczeń koloruje rysunki i je podpisuje.
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More Fun 8
1   Narysuj owoce po śladzie różnymi kolorami. Napisz nazwę 

swojego ulubionego owocu.    

I like cheese. 
I like onions. 

I like pears. I like 
sandwiches. 

I like 
tomatoes.

2   Odczytaj zdania i połącz je z właściwymi postaciami.   

I l/i/k_e]

1.  Uczeń rysuje owoce po śladzie – każdy rodzaj owoców innym kolorem. Następnie pisze nazwę swojego ulubionego 
owocu.

2. Uczeń odczytuje zdania i łączy każde z nich z właściwym bohaterem.
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3   Popatrz na rysunki, a następnie utwórz wyrazy z podanych liter 
i je zapisz.   

4   Odszukaj w diagramie wyrazy 
i otocz je pętlą.   

f b a n a n a t
p o n i o n b a
c h e e s e c k
b l a p p l e k 
p s e s s n z s
m t o m a t o l
m t o r a n g e

b n n a a a

g s t u e

m t a e

a n d c e l

k c e a 

r p e a

3.  Uczeń patrzy na zdjęcia i tworzy podpisy z podanych liter.
4. Uczeń odszukuje wyrazy w diagramie i otacza je pętlą. 125



8 Wonderful world

1   Napisz wyrazy po śladzie i połącz je z odpowiednimi zdjęciami.  
  

2   Połącz obrazki ze zdaniami i dorysuj brakującą buźkę.  

I like noodles. I like sushi.I don’t like 
dumplings.

&5u?s5h/i]

n,o+o+d/l_e?s

d?u/m?p/l/i/n,g^s

1.  Uczeń pisze wyrazy i łączy je z właściwymi rysunkami.
2. Uczeń łączy zdania z właściwymi rysunkami i dorysowuje brakującą buźkę.126



3   Z których produktów zrobisz sałatkę owocową? Zakreśl 
odpowiednie wyrazy.   

4   Narysuj swoje ulubione danie. Następnie je podpisz.   

apple

banana

pear cake

orange

noodles

sandwich
dumplings

onion

sushi
cheese

meat

I l/i/k_e]
3.  Uczeń zakreśla właściwe wyrazy.
4. Uczeń rysuje swoje ulubione danie. Następnie je podpisuje. 127



pizza

fruit

strawberries

bread

DVDDVD  
ClubClub
DVD 
Club
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1   Obejrzyj film i zakreśl Yes lub No przy zdjęciach  
 

2   Obejrzyj film, przeczytaj zdania i opowiedz, co 
dzieci lubią jeść.    

3   Narysuj kosz piknikowy. Jakie jedzenie 
weźmiesz na piknik?  

orange 
juice

Jessie likes strawberries.

Jack is nine.

Lucy’s family like pizza.

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Jessie likes bananas. 
Lucy likes orange juice.
Jack doesn’t like pizza. 
They like fruit. 

1.  Uczniowie oglądają film. Następnie określają, czy zdjęcie i podpis zgadzają się z tym, co widzieli na filmie, 
i wybierają odpowiedź Yes lub No.  

2.  Uczniowie ponownie oglądają film, a następnie czytają zdania i opowiadają, co lubią lub czego nie lubią jeść 
poszczególni bohaterowie. 

3. Uczniowie rysują kosz z jedzeniem, które wzięliby na piknik.
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To pełnowartościowy zeszyt ćwiczeń oferowany w ramach 
dotacji do klas 1-3 szkoły podstawowej. Całkowicie 
skorelowany z podręcznikiem, zapewnia doskonałe 
utrwalenie i urozmaicenie materiału z podręcznika.

www.nowaera.pl nowaera@nowaera.pl

Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

Sekcja DVD Club  
materiały do pracy z filmem

Sekcja Wonderful World 
aktywne ćwiczenia rozwijające wiedzę o świecie oparte  
na dodatkowym słownictwie i materiałach National Geographic

Sekcja Review
ułatwiająca przygotowanie  
się do sprawdzianu po dziale

Słowniczek - 
Active Dictionary 
aktywne utrwalanie nowego  
słownictwa, wprowadzenie  
do nauki pisania

Ćwiczenia More Fun 
przeznaczone dla uczniów 
szybciej pracujących lub jako 
dodatkowe zadanie dla chętnych

Sekcja Opener  
wprowadzająca w tematykę  
rozdziału, wykorzystująca  
wiedzę pozaszkolną uczniów

Ćwiczenia do lekcji Play
wspierające pracę z tekstem  
opartym na tradycyjnych baśniach  
dziecięcych

Naklejki i wycinanki
lubiane przez uczniów,  
wspierające sprawność  
manualną i zajęcia artystyczne  
na lekcjach języka angielskiego




