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Drodzy rodzice!

Wszyscy jesteÊmy Êwiadomi tego, jak wa˝nà rol´
odgrywamy w ˝yciu naszych dzieci – otwieramy
przed nimi Êwiat i jesteÊmy ich pierwszymi
nauczycielami. Nawet wtedy, gdy nasze dzieci
rozpocznà nauk´ w przedszkolu i b´dà
kontynuowaç jà w szkole, nasza rola nie musi
ograniczaç si´ do odpytywania ich z przerabianego
na lekcjach materia∏u czy do sprawdzania zadaƒ
domowych. Okazujàc zainteresowanie tym, czego
dzieci uczà si´ w szkole i odnoszàc ich nowo nabytà
wiedz´ do tego, co robià w domu, motywujemy je
do lepszej nauki i wspieramy je w ich staraniach.
Ogromnie wa˝ne jest bowiem wykszta∏cenie 
w dzieciach pozytywnego nastawienia do nauki
oraz budowanie wiary w ich w∏asne mo˝liwoÊci. 

„Poradnik dla rodziców” umo˝liwia rodzicom
pomaganie dziecku w nauce j´zyka angielskiego 
w domu i anga˝uje opiekunów w motywowanie
dziecka do dalszej pracy. Zawarte w „Poradniku 
dla rodziców” gry i zabawy zosta∏y tak
skonstruowane, aby nie zabiera∏y wiele czasu 
i nie wymaga∏y od rodziców znajomoÊci j´zyka
angielskiego ani posiadania specjalistycznej wiedzy.
Wi´kszoÊç çwiczeƒ mo˝na wykonywaç kilkakrotnie,
tak aby wyd∏u˝yç czas kontaktu dziecka z j´zykiem
angielskim. Po zakoƒczeniu çwiczenia dobrze jest
porozmawiaç z dzieckiem o tym, co by∏o dla niego
interesujàce, co sprawia∏o trudnoÊç, co by∏o ∏atwe
lub co warto jeszcze poçwiczyç. Nic bowiem
bardziej nie motywuje dzieci do dalszych staraƒ 
ni˝ poczucie odniesionego sukcesu, radoÊç z dobrze
rozwiàzanego zadania, docenienie ich wysi∏ku 
oraz zas∏u˝one pochwa∏y.

Mam nadziej´, ˝e wspólna nauka j´zyka
angielskiego poprzez gry i zabawy zawarte 
w „Poradniku dla rodziców” dostarczy zarówno
Paƒstwu, jak i Ich dzieciom wiele radoÊci, 
tak jak wiele radoÊci przynios∏o mi pisanie
çwiczeƒ wspólnie z moim dziesi´cioletnim synkiem.
Wierz´, ˝e b´dzie to dla wszystkich niezwykle
cenne doÊwiadczenie. 

Mariola Bogucka

Autorka 
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Zapraszamy do wspó∏pracy rodziców i opiekunów
ma∏ych uczniów, aby:
● zmaksymalizowaç kontakt dziecka z j´zykiem angielskim 

● wyrobiç w dzieciach nawyk systematycznej nauki w domu

● przybli˝yç rodzicom zasady nowoczesnego nauczania
j´zyka angielskiego 

● przestrzec rodziców przed zadawaniem niezwykle
frustrujàcych dla dzieci pytaƒ: „Czego si´ dzisiaj
nauczy∏eÊ/aÊ?“, „Co by∏o na lekcji?“

W dzisiejszych czasach nie wàtpimy ju˝ w koniecznoÊç uczenia
si´ j´zyków obcych. Nie dziwi wi´c fakt, ˝e coraz wi´cej
polskich dzieci rozpoczyna nauk´ j´zyka angielskiego w bardzo
wczesnym wieku. Nie wystarczy jednak tylko zagwarantowaç
dzieciom wczesny start, aby byç pewnym ich sukcesów 
w przysz∏oÊci. Aby nauczanie dzieci by∏o efektywne, nale˝y
sprostaç ich naturalnym potrzebom wynikajàcym z etapu
rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz spo∏ecznego,
na którym si´ znajdujà. 

Obecnie wiemy, ˝e ma∏e dzieci uczà si´ inaczej ni˝ m∏odzie˝ 
i doroÊli. Aby przybli˝yç rodzicom i opiekunom ma∏ych
uczniów nowoczesne zasady nauczania j´zyka angielskiego,
przedstawiono poni˝ej najwa˝niejsze elementy nauczania
skoncentrowanego na dziecku i jego rozwoju, które
wykorzystywane sà w kursie English Adventure. 

Nauka ca∏ym sobà
Nauczanie dzieci j´zyka obcego powinno spe∏niaç dwa
zasadnicze zadania: kszta∏towaç ich umiej´tnoÊci komunikacyjne
oraz dbaç o ogólny rozwój dziecka. Cele te spe∏nia podejÊcie
holistyczne, czyli nauka poprzez doÊwiadczanie nowej wiedzy
ca∏ym sobà. Nauka wymaga zaanga˝owania wszystkich
zmys∏ów: wzroku, s∏uchu, dotyku, w´chu, a nawet smaku.
JednoczeÊnie dziecko poznaje siebie i Êwiat wokó∏, a wi´c
uczàc si´ nowego j´zyka, wszechstronnie si´ rozwija. Specjalne
techniki pracy z dzieçmi umo˝liwiajà çwiczenie nowych
umiej´tnoÊci, np. çwiczenie umiej´tnoÊci motorycznych
∏àczymy z rozwojem sprawnoÊci pisania, które jest dla dziecka
bardzo trudnym zadaniem: wymaga skupienia, korelacji 
oko-r´ka oraz interesujàcego, sensownego zadania. Poprzez
odpowiednià gradacj´ trudnoÊci zadaƒ pisemnych, 
od przepisywania ze zrozumieniem poprzez pisanie wed∏ug
podanego modelu a˝ do pisania twórczego, rozwijamy 
tak˝e u dzieci umiej´tnoÊç krytycznego myÊlenia.

Kszta∏towanie kompetencji komunikacyjnych
dziecka
Efektywna komunikacja mi´dzy ludêmi wymaga znajomoÊci
s∏ów i struktur danego j´zyka, umiej´tnoÊci ich poprawnego
u˝ycia oraz szeregu umiej´tnoÊci komunikacyjnych, 
np. interpretacji us∏yszanej lub przeczytanej informacji,
umiej´tnoÊci mówienia o sobie, zadawania pytaƒ 
oraz wymiany zdaƒ. Dodatkowo komunikacja, 

nawet w warunkach szkolnych, niejednokrotnie wymaga
pokonania tremy i nieÊmia∏oÊci. Tylko cz´ste çwiczenia majàce
na celu wymian´ informacji pozwolà dzieciom na rozwijanie
umiej´tnoÊci komunikacji z innymi ludêmi.

Oswajanie si´ z j´zykiem a Êwiadome uczenie si´
Ogromnie wa˝nà rzeczà w nauczaniu dzieci j´zyka obcego jest
uwra˝liwienie ich na j´zyk inny ni˝ ojczysty. Im wi´kszy kontakt
z nowym j´zykiem, tym szybsze b´dà post´py w nauce.
S∏uchanie piosenek angloj´zycznych, oglàdanie filmów w wersji
oryginalnej lub telewizji w obcym j´zyku sprzyja os∏uchiwaniu
si´ i przyswajaniu j´zyka jakby przy okazji, a w póêniejszym
okresie stanowi dobry fundament dla Êwiadomego uczenia
si´. Na lekcjach nauczyciel u˝ywa bardziej zaawansowanego
j´zyka ni˝ wskazywa∏aby na to iloÊç s∏ów i struktur, którymi
dzieci sà w stanie operowaç. Bierna znajomoÊç j´zyka oraz
ciàg∏e kszta∏towanie umiej´tnoÊci rozumienia ze s∏uchu sensu
wypowiedzi nauczyciela lub nagraƒ sà niezwykle istotne. 
Po takim „wst´pie“ dzieci bez zb´dnych wyjaÊnieƒ
przyswajajà powtarzajàce si´ struktury gramatyczne.

Mówienie o sobie
W ka˝dym rozdziale ksià˝ki zach´camy dzieci do mówienia 
o sobie: o swoich zainteresowaniach, preferencjach, opiniach
lub planach na przysz∏oÊç. W ten sposób chcemy uÊwiadomiç
dziecku jego unikalnoÊç oraz przede wszystkim jego prawo
do wyra˝ania siebie. JednoczeÊnie takie prawo wymaga
wys∏uchania drugiego cz∏owieka i respektowania jego innoÊci.

WielokrotnoÊç i ró˝norodnoÊç powtórzeƒ
W ka˝dym rozdziale trzy pierwsze lekcje poÊwi´cone sà
wprowadzeniu nowych s∏ów i struktur, a trzy kolejne aktywnemu
çwiczeniu i utrwalaniu poznanego materia∏u w ró˝nym
kontekÊcie i w rozmaitych sytuacjach. Cz´ste i ró˝norodne
powtarzanie nowych s∏ów, wyra˝eƒ, piosenek i rymowanek
ma pomóc dzieciom w zapami´tywaniu poprzez aktywne
u˝ywanie nowego materia∏u j´zykowego w ró˝nych sytuacjach.
Poniewa˝ dzieci nie sà w stanie przez d∏ugi czas skoncentrowaç
uwagi na jednej rzeczy, mimo i˝ zdolnoÊç koncentracji poprawia
si´ wraz z rozwojem dziecka, istotne sà cz´ste zmiany typu 
i charakteru çwiczeƒ. Nauczanie z English Adventure odbywa
si´ poprzez gry i zabawy j´zykowe, których uzasadnieniem
jest nie tylko element rozrywki oraz dostarczenie pozytywnych
prze˝yç, ale przede wszystkim walory edukacyjne.

Wspólne Êpiewanie i czytanie
Piosenki, rytmiczne powtarzanie oraz rymowane teksty
pomagajà w zapami´taniu nowego materia∏u z lekcji.
Niewàtpliwie przyjemne muzyczne skojarzenia wzmacniajà
po∏àczenia bodêców j´zykowych z pami´cià. W English
Adventure 2 teksty wszystkich piosenek zamieszczone sà 
w podr´czniku. Na poczàtkowym etapie nauki czytania
stosunkowo ∏atwym i przyjemnym zadaniem jest podà˝anie
wzrokiem, ale nie palcem (!), za s∏owami piosenki. 

English Adventure 2
ZAPROSZENIE DO WSPÓ¸PRACY
DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW  
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Po wspólnym zaÊpiewaniu piosenki rodzice i dzieci mogà
pobawiç si´ w wyznaczanie sobie nawzajem zadaƒ
zwiàzanych z szybkim wyszukiwaniem s∏ów w piosence. 

Historyjki
W nauczaniu od dawna stosuje si´ metody zwiàzane 
z narracjà, w które wplecione sà prezentowane, a nast´pnie
çwiczone nowe elementy j´zyka. Im bardziej fascynujàca,
niesamowita lub Êmieszna historia, tym ∏atwiej i na d∏u˝ej jest
ona zapami´tywana. Sceny przedstawiane w ksià˝ce sà tak
sugestywne, ˝e nawet dzieci, które nie oglàda∏y filmu
Disneya, z ∏atwoÊcià rozumiejà kontekst sytuacji, pomimo, 
˝e s∏uchajà historyjki po angielsku.

Karty obrazkowe i karty wyrazowe
Wa˝nym elementem pracy na lekcji sà znajdujàce si´ z ty∏u
ksià˝ki karty obrazkowe, które dzieci wycinajà i przechowujà
w kopertach. Karty sà kolorowe i w bardzo atrakcyjny sposób
ilustrujà s∏ownictwo, którego dzieci uczà si´ na lekcjach 
(np. cz´Êci cia∏a, nazwy potraw). Dzieci u˝ywajà kart na lekcji
do rozmaitych gier i zabaw, çwiczàc w ten sposób nowe
s∏owa. Karty mo˝na jednak tak˝e wykorzystaç w domu,
grajàc w znane dzieciom z lekcji gry. Dodatkowo uczniowie
korzystajà na lekcji z kart wyrazowych, czyli kartek papieru,
na których zapisywane sà nowe wyrazy. Karty te wykonywane
sà bàdê to przez nauczyciela, bàdê przez samych uczniów.
Wykorzystujàc na lekcji szereg gier z u˝yciem kart obrazkowych
i wyrazowych (np. dopasowywanie odpowiedniego obrazka
do odpowiedniego wyrazu), rozwijamy sprawnoÊci czytania 
i pisania. Dlatego te˝ dobrze jest wykorzystaç podczas zabaw
z dzieckiem zarówno karty obrazkowe, jak i wyrazowe;
nawet, gdy te drugie nie by∏y akurat wykorzystywane na
lekcji, zawsze mo˝na je sporzàdziç wspólnie z dzieckiem!

Moje Portfolio J´zykowe 
Dzieci od poczàtku nauki zbierajà swoje prace do teczki
„Moje Portfolio J´zykowe“. Z ka˝dym rokiem nauki prace
wymagajà wi´kszych umiej´tnoÊci; w English Adventure 2
oprócz prac plastycznych coraz wi´cej jest tak˝e prac pisemnych.
Nauczyciel nie ocenia dzieci, ale pokazuje ich mocne strony 
i podkreÊla zakres zdobytej wiedzy. Odpowiadajàc na pytania
nauczyciela: „Co podoba∏o Ci si´ najbardziej?“ lub „Jaka jest
Twoja ulubiona piosenka/zabawa?“, dziecko poznaje siebie
oraz nabiera odwagi w wyra˝aniu swoich opinii. Dzi´ki
prostym pytaniom o to, co ju˝ dzieci potrafià, wprowadzamy
element Êwiadomego uczenia si´, umiej´tnoÊç krytycznego
spojrzenia na w∏asne zaanga˝owanie w lekcje oraz na jakoÊç
wykonywanych prac. Dziecko samo decyduje o tym, co jest
godne umieszczenia w jego portfolio j´zykowym.

ÂwiadomoÊç oraz tolerancja 
Komunikacja j´zykowa w klasie wymaga ciàg∏ego kszta∏towania
umiej´tnoÊci pracy w grupie, a wi´c poznawania siebie 
oraz wyznaczania granic ja-inni. Dzieci zdobywajà nowe
doÊwiadczenia spo∏eczne, które na pierwszym etapie mo˝emy
nazwaç „Ja i mój Êwiat“. Powoli otwieramy dzieci na poznawanie
kultury krajów angloj´zycznych, np. poprzez tradycyjne gry,
zabawy oraz zwyczaje Êwiàteczne. JednoczeÊnie poprzez
Êwiadome uczenie si´ j´zyka angielskiego dzieci zdobywajà
poczucie to˝samoÊci z rodzimà kulturà i j´zykiem ojczystym.

STRUKTURA PORADNIKA
DLA RODZICÓW
Ka˝dy rozdzia∏ poradnika dla rodziców zawiera
nast´pujàce elementy:

● Magiczne s∏owo
Poczàwszy od rozdzia∏u 1, „magiczne s∏owo“ w formie
obrazka narysowanego na kawa∏ku puzzla wprowadza
tematyk´ rozdzia∏u. Dzieci szukajà go i zgadujà, jaki jest
temat rozdzia∏u. JeÊli wiesz, ˝e dziecko rozpocz´∏o nauk´
nowego rozdzia∏u, mo˝esz zapytaç je po polsku: „Jakie jest
magiczne s∏owo?“ lub po angielsku: What’s the magic word?
„Magiczne s∏owo“ (w rozdziale 1 to doll – lalka) ma za
zadanie wprowadziç nowy temat kolejnych lekcji oraz zazna-
jomiç dzieci z trudnym i abstrakcyjnym poj´ciem wyrazu.

● Bohaterowie rozdzia∏u 
Warto poznaç bohaterów rozdzia∏ów oraz historyjki, 
w których zostali przedstawieni. Celem korzystania z takich
historyjek jest anga˝owanie i motywowanie uczniów.
Historyjki s∏u˝à do wprowadzenia nowego s∏ownictwa 
w kontekÊcie zrozumia∏ych dla dzieci zdarzeƒ. 

● S∏ownictwo i struktury
W ka˝dym rozdziale przedstawiona zosta∏a lista nowych
s∏ów i struktur, które dzieci poznajà i które çwiczà 
w sytuacjach komunikacyjnych. Lista obejmuje tylko te
s∏owa i struktury, które dzieci poznajà czynnie, a nie te,
które wymagajà tylko rozpoznania i rozumienia ze s∏uchu.

● Pobawmy si´ razem
To cz´Êç, która zawiera propozycje gier i zabaw, które nie
wymagajà u˝ycia skomplikowanych materia∏ów lub bardzo
specjalistycznej wiedzy. Ich celem jest zwielokrotnienie
powtórzeƒ materia∏u i oswojenie dziecka z komunikacjà 
w j´zyku angielskim. Chcemy w ten sposób
zminimalizowaç trem´, która tak bardzo blokuje
naturalnoÊç i spontanicznoÊç wypowiedzi.

● Piosenki i rymowanki
Wspólne s∏uchanie i Êpiewanie to nie tylko wspania∏a zabawa,
ale przede wszystkim wyd∏u˝enie czasu kontaktu z j´zykiem
angielskim. Kaseta audio lub p∏yta CD (do wyboru) stanowi
cz´Êç kursu, a teksty piosenek i rymowanek znajdujà si´ 
w uwagach do poszczególnych rozdzia∏ów. 

Zach´camy Paƒstwa równie˝ do oglàdania wspólnie 
z dzieckiem specjalnie przygotowanych filmów na kasecie
wideo/p∏ycie DVD, które stanowià cz´Êç kursu. Ka˝dy 
z czterech odcinków filmu utrwala s∏owa i zwroty poznane
na lekcjach, a wyst´pujàce w nim lubiane przez dzieci
postacie z historyjek Disneya, to kolejna wspania∏a okazja
do wyd∏u˝enia czasu kontaktu z j´zykiem angielskim, 
a tak˝e Êwietna zabawa, zarówno dla dziecka jak i rodzica.

Uwaga!
Wspólne zabawy nie wymagajà przygotowywania
skomplikowanych materia∏ów ani specjalistycznej wiedzy.
Gry i zabawy nie wykraczajà poza materia∏ przerobiony 
na lekcji przez nauczyciela i nie sà obowiàzkowe.
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Hello!

Okres bezpodrecznikowy`

Lekcje 1-4
oraz

Lekcje 1-4
● Dla ka˝dego dziecka spotkanie z nowym nauczycielem 

i nieznanymi dzieçmi jest du˝ym prze˝yciem; nie tylko
nieÊmia∏e dzieci majà k∏opot z nawiàzaniem nowych
znajomoÊci i przyjaêni. Wspó∏czesne nauczanie j´zyków
obcych jest oparte na komunikacji oraz na mo˝liwoÊci
wyra˝ania siebie, swoich uczuç i zainteresowaƒ oraz
dzielenia si´ z innymi swoimi przemyÊleniami. Wspó∏praca
w grupie jest wi´c podstawà efektywnej nauki j´zyka
angielskiego.

● Cykl czterech pierwszych lekcji ma g∏ównie na celu integro-
wanie grupy rówieÊniczej. Na pierwszych zaj´ciach
celowo nie u˝ywa si´ podr´cznika, by dzieci nie by∏y
rozkojarzone i skoncentrowa∏y swojà uwag´ na pozosta-
∏ych uczestnikach zaj´ç. Liczba s∏ów i wyra˝eƒ wprowa-
dzanych na pierwszych lekcjach jest bardzo ograniczona,
by dzieci nie odnios∏y wra˝enia, ˝e obcy j´zyk to dla nich
zbyt trudne wyzwanie. Najwa˝niejsze jest to, by dzieci
czu∏y si´ bezpieczne, akceptowane w grupie oraz kojarzy∏y
nauk´ j´zyka angielskiego z przyjemnymi chwilami.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Liczby od 1 do 15. Nazwy kolorów: red
(czerwony), yellow (˝ó∏ty), blue (niebieski), green (zielony),
black (czarny), white (bia∏y), purple (fioletowy), brown
(bràzowy), pink (ró˝owy), orange (pomaraƒczowy). 
Nazwy przyborów szkolnych: a computer, a pencil (o∏ówek), 
a pen (pióro), a ruler (linijka), a book (ksià˝ka), a bag (torba).
Przymiotniki: big (du˝y), small (ma∏y). Zwroty: It is .../It 
isn’t ... (to jest/to nie jest...). Nazwy zwierzàt: an elephant
(s∏oƒ), a lion (lew), a zebra, a giraffe (˝yrafa), a bird (ptak),
a hippo (hipopotam), a fish (ryba), a cat (kot), a dog (pies),
a rabbit (królik), a mouse (mysz), a horse (koƒ), a duck
(kaczka), a bat (nietoperz). Nazwy zabawek: a boat (∏ódka),
a ball (pi∏ka), a kite (latawiec), a teddy bear (miÊ), a doll
(lalka), a yo-yo (jojo), a car (samochód), a train (pociàg).
Nazwy figur geometrycznych: a circle (ko∏o), a square
(kwadrat), a rectangle (prostokàt), a triangle (trójkàt).

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane oraz çwiczone 
na lekcjach:

Dni tygodnia Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

poniedzia∏ek
wtorek
Êroda
czwartek
piàtek
sobota
niedziela

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Kolorowe biurko, czyli inwentaryzacja
PoproÊ dziecko o uporzàdkowanie i policzenie przyborów
szkolnych, które trzyma w swoim biurku oraz o nazwanie ich
po angielsku, np. a pen, 10 pencils, 5 books, 3 rulers.
Dodatkowe çwiczenie: Dziecko podaje na przemian b∏´dne 
i poprawne opisy, a rodzic mówi odpowiednio Yes. lub No.
Nast´pnie poproÊ dziecko, aby jeszcze raz nazwa∏o przedmioty,
ale tym razem podajàc ich kolor, np. a yellow pen, 2 blue
pencils, 8 green pencils.

Wielkie umys∏y myÊlà podobnie 
Na dwóch osobnych kartkach narysujcie wspólnie z dzieckiem, 
nie pokazujàc sobie nawzajem rysunków, nast´pujàce figury
geometryczne: ko∏o (circle), trójkàt (triangle), kwadrat (square)
i prostokàt (rectangle). Nast´pnie do ka˝dej z figur wpiszcie po
pi´ç s∏ów lub wrysujcie odpowiednie obrazki z nast´pujàcych
grup tematycznych: kolory, cz´Êci cia∏a, zabawki i zwierz´ta.
Ustalcie wspólnie, jakim figurom b´dà odpowiadaç poszczególne
grupy tematyczne, np. ko∏o – kolory, trójkàt – cz´Êci cia∏a,
kwadrat – zabawki, prostokàt – zwierz´ta. Kiedy b´dziecie ju˝
gotowi, poproÊ dziecko, aby po kolei wymienia∏o wyrazy, które
wpisa∏o w swoje figury. JeÊli taki sam wyraz pojawi∏ si´ na
Twojej kartce, skreÊl go. Za ka˝de skreÊlone przez Ciebie s∏owo,
dziecko otrzymuje punkt; jeÊli dziecko poda s∏owo, którego nie
wpisa∏eÊ/∏aÊ w swoje figury, to Ty otrzymujesz punkt. Wygrywa
osoba, która zbierze wi´cej punktów. W nast´pnej kolejce
mo˝ecie zamieniç si´ rolami: Ty mówisz wyrazy, a dziecko
skreÊla wyrazy lub rysunki w swoich figurach. Mo˝esz równie˝
poprosiç dziecko, aby opisa∏o w formie zagadki wyrazy, 
za które uzyska∏o punkty , np. It’s a big cat. It’s yellow. (A lion.)

Kalendarz
PoproÊ dziecko o sprawdzenie, w jakim j´zyku sà oznaczone
dni tygodnia na waszym domowym kalendarzu. JeÊli sà
oznaczone po angielsku, poproÊ dziecko o przeczytanie dni
tygodnia, jeÊli po polsku, razem przygotujcie angielskie napisy 
i umieÊçcie je na kalendarzu. Mo˝ecie porozmawiaç po polsku
o Waszym ulubionym dniu tygodnia i uzasadniç swój wybór.

Kalambury: zwierz´ta i zabawki
Przygotuj 15 ma∏ych kartek i poproÊ dziecko, aby napisa∏o 
na nich nazwy zwierzàt (7 nazw) i nazwy zabawek (8 nazw),
które ju˝ zna. Pomagaj dziecku w zapisywaniu wyrazów,
sprawdzajàc poprawnoÊç. Nast´pnie pomieszajcie kartki.
Wybierz jednà z kartek i sprawdê, jaki wyraz wylosowa∏eÊ/∏aÊ,
ale nie pokazuj go dziecku. Schowaj kartk´ za plecami i zach´ç
dziecko, aby zgad∏o, jaki to wyraz. Dziecko wymienia wyrazy 
po angielsku, a Ty odpowiadasz Yes. lub No., np. (A car?) (No.)
(A doll?) (Yes.)

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie powiedzcie rymowank´,
której dziecko nauczy∏o si´ 
na lekcji. Wszystkie piosenki 
i rymowanki nagrane sà na p∏ycie
CD/kasecie magnetofonowej
„English Adventure 2 Piosenki“.

CD: Nagranie 2
One, two, three, four, five,
six, seven, eight, nine, ten,
eleven, twelve, thirteen,
fourteen, fifteen (x 3)
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Zaproszenie do wspó∏pracy dla rodziców i opiekunów Poradnik dla rodziców

Rozdzia∏ 1 – Zabawki
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to a doll (lalka), 
a temat przewodni to zabawki.

BOHATEROWIE 
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie
Disneya/Pixara Toy Story. Bohaterami historyjki sà
zabawki: kowboy Woody (Chudy), dinozaur Rex
(Rex) i astronauta Buzz (Buzz Astral). 

HISTORYJKA (podr´cznik strona 6)

Chudy i Rex, pos∏ugujàc si´ lornetkà, szpiegujà
nowà zabawk´ – astronaut´ Buzza. Rex patrzy
przez lornetk´ ze z∏ej strony tak, ˝e Buzz wydaje si´
malutki. Chudy pomaga Rexowi w∏aÊciwie ustawiç
lornetk´, ale ten przez pomy∏k´ patrzy przez
lornetk´ na Chudego, a nie na Buzza. Jest
przera˝ony, ˝e Chudy jest taki ogromny. Chudy
próbuje wyjaÊniç pomy∏k´, ale Rex ucieka.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy zabawek: a car (samochód),
a teddy bear (miÊ), a ball (pi∏ka), a boat (∏ódka), 
a kite (latawiec), a doll (lalka), a yo-yo (jojo), a train
(pociàg). Liczby od 1 do 15. Nazwy kolorów:
brown (bràzowy), yellow (˝ó∏ty), blue (niebieski),
red (czerwony), pink (ró˝owy), green (zielony),
purple (fioletowy). Nazwy przyborów szkolnych: 
a pen (pióro).

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane 
oraz çwiczone na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Zabawkowe zgadywanki
Dyskretnie wybierz jednà z zabawek dziecka, schowaj jà za plecami 
i poproÊ dziecko o odgadni´cie, jaka to zabawka. Zach´ç dziecko 
do zadawania prostych pytaƒ, np. Is it big? Is it brown? Is it a teddy
bear?

Super pami´ç
Przygotujcie puste kartoniki, na które przy Twojej pomocy dziecko
przepisze wyrazy ze strony 7 podr´cznika: doll, car, teddy bear,
cowboy, dog, dinosaur i spaceman. Wykorzystujàc karty obrazkowe 
z koƒca podr´cznika, których dziecko u˝ywa∏o na lekcji, zagrajcie 
w „Super pami´ç“. Po∏ó˝cie karty obrazkowe i karty z wyrazami 
na stole w dwóch grupach, obrazkami/wyrazami do do∏u. Nast´pnie 
na zmian´ ods∏aniajcie po jednej karcie z ka˝dej grupy, starajàc si´
odnaleêç w∏aÊciwà par´: wyraz-obrazek. JeÊli któreÊ z was ods∏oni 
dwie karty, które do siebie nie pasujà, ok∏ada je z powrotem 
na miejsce. Wygrywa osoba, która zbierze najwi´cej par.

Piosenka uk∏adanka
PoproÊ dziecko o u∏o˝enie kart obrazkowych z lekcji w kolejnoÊci, 
w jakiej wyst´pujà w piosence ze strony 7 podr´cznika. Dziecko uk∏ada
obrazki czytajàc po cichu tekst w podr´czniku. Nast´pnie w∏àczcie
nagranie z piosenkà i sprawdêcie u∏o˝enie kart. Jak zawsze zach´camy
do wspólnego Êpiewania. 

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u Toys, której dziecko
nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie piosenki nagrane sà na p∏ycie CD/
kasecie magnetofonowej „English Adventure 2 Piosenki“. 

CD: Nagranie 3
It’s a doll, it’s a car, it’s a teddy bear,
It’s a cowboy, it’s a dog, it’s a dinosaur,
It’s a spaceman, it’s a ball, it’s a big red ball.
My toys, my toys, my toys!
(piosenk´ nagrano trzykrotnie)

Zabawki dinosaur 
cowboy
spaceman
bike
computer game

dinozaur
kowboy
astronauta
rower
gra komputerowa

Zwroty Is it a ...?
It isn’t ... 
What is it?
This is my 
favourire toy.

Czy to jest ...?
To nie jest ... 
Co to jest?
To jest moja ulubiona
zabawka. 
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Zaproszenie do wspó∏pracy dla rodziców i opiekunówPoradnik dla rodziców

Rozdzia∏ 2 – Potwory
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to eyes (oczy),
a temat przewodni to potwory.

BOHATEROWIE 
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie
Disneya/Pixara Monsters Inc. („Potwory i spó∏ka“)
Bohaterami historyjki sà: niebieski potwór
Sulley i zielony potwór Mike. Potwory straszà
dzieci w nocy, a ich ulubionym zaj´ciem jest
przesiadywanie w szatni. 

HISTORYJKA (podr´cznik strona 12)

Sulley i Mike siedzà w szatni z zaprzyjaênionym
potworem. Potwór przechwala si´, czego to 
on nie ma, a czego brakuje Sulleyemu: mówi 
o swoich oczach, uszach i z´bach. Sulley jest
poczàtkowo znudzony przechwa∏kami
potwora, w koƒcu jednak traci cierpliwoÊç 
i ryczy na niego z ca∏ej si∏y. Potwór ucieka
przera˝ony, a Sulley i Mike Êmiejà si´. 

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy cz´Êci cia∏a i twarzy: 
a face (twarz), hair (w∏osy), a nose (nos), eyes
(oczy), ears (uszy), a mouth (usta). Zwroty: I’ve
got (mam ...). I’m (big) Jestem (du˝y...).

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane 
oraz çwiczone na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Narodziny potwora – gra w koÊci
Przygotujcie materia∏y do gry: kostk´ do gry oraz kartki z bloku rysunkowego.
Waszym zadaniem jest narysowaç swojego potwora. Ustalcie kolejnoÊç
rysowanych cz´Êci twarzy, a nastepnie poproÊ dziecko, aby zapisa∏o t´
kolejnoÊç na kartce: 1 – eye, 2 – ear, 3 – nose itd. Liczba wyrzuconych
oczek b´dzie oznaczaç liczb´ poszczególnych cz´Êci cia∏a, które nale˝y
narysowaç, np. jeÊli dziecko rzuca pierwsze i wyrzuci trzy oczka, oboje
rysujecie trzy pary oczu (three eyes) itd. Kiedy skoƒczycie rysowaç swoje
potwory, wymyÊlcie dla nich imiona i porównajcie swoje rysunki. PoproÊ
dziecko, aby uto˝sami∏o si´ z potworem i powiedzia∏o o nim kilka zdaƒ,
np. I’m a scary monster. I’ve got three eyes and five ears.

Potwory 
PoproÊ dziecko, aby przeczyta∏o opis jednego wybranego przez siebie
potwora ze strony 17 podr´cznika. Zadaniem rodzica jest jego odnalezienie.
JeÊli dziecko jest zainteresowane kontynuacjà, przykryj tekst i poproÊ je
o opowiedzenie o innym potworze, np. I haven’t got hair. I’ve got nine heads.

Czego brakuje?
Do tej zabawy potrzebny b´dzie szalik lub du˝a chusta. Roz∏ó˝cie na p∏askiej
powierzchni karty z potworami wyci´te z koƒca podr´cznika. PoproÊ dziecko,
aby poda∏o angielskie nazwy przedstawionych na kartach cz´Êci cia∏a.
Nast´pnie przykryj karty szalikiem/chustà, poproÊ dziecko o zamkni´cie 
na chwil´ oczu i wyciàgnij spod przykrycia jednà kart´. Odkryj pozosta∏e
karty i zapytaj dziecko, jakiej karty brakuje. Mo˝ecie zamieniç si´ rolami. 

Gra planszowa
Razem zagrajcie w gr´ planszowà na stronach 18-19 podr´cznika. Do gry
potrzebne b´dà: pionek dla Ciebie i dla dziecka, kostka do gry oraz kartka
papieru. Celem gry jest zebranie wszystkich zabawek, które wypad∏y 
z furgonetki. Przed przystàpieniem do gry poproÊ dziecko, aby napisa∏o 
na kartce nazwy wszystkich zabawek widocznych na planszy. Kiedy wasze
pionki znajdà si´ na polu z zabawkà, powiedzcie I’ve got a (dinosaur) 
i narysujcie symbol ✔ przy nazwie tej zabawki na kartce. Grajcie tak d∏ugo,
a˝ zbierzecie wszystkie zabawki. 

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u Monsters, której dziecko
nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie piosenki nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie
magnetofonowej „English Adventure 2 Piosenki“. 

WIDEO/DVD
Wspólnie z dzieckiem obejrzyj nagranie na kasecie wideo/p∏ycie DVD
English Adventure 2 – odcinek 1.

CD: Nagranie 4
(Refren x 2)
I’m a scary monster,
And I’ve got a scary face.
I’m a scary monster,
And I’ve got two scary eyes.
I’m a scary monster,
And I’ve got a scary mouth.

(Refren x 2) 
I’m a scary monster,
And I’ve got a scary mouth.
I’m a scary monster,
And I’ve got ten scary teeth.
Snap, snap! (x 9)

S∏owa

Zwroty

monster
chin 
scary
right/wrong

How many ... ?
I’ve got ...
I haven’t got ..
That’s great!

potwór
podbródek
przera˝ajàcy
dobrze/êle

Ile ... ?
Mam ...
Nie mam
Wspaniale!
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Zaproszenie do wspó∏pracy dla rodziców i opiekunów Poradnik dla rodziców

Rozdzia∏ 3 – Ka˝dy z nas
jest inny
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to feet (stopy), 
a temat przewodni to nazwy cz´Êci cia∏a.

BOHATEROWIE 
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya
Beauty and the Beast („Pi´kna i Bestia“). Bohaterami
historyjki sà: pi´kna dziewczyna o imieniu Belle (Bella)
oraz m∏odzieniec przemieniony za kar´ w strasznà
besti´. W historyjce wyst´pujà te˝ Êwiecznik o imieniu
Lumiere (P∏omyk) oraz wieszak na ubrania.

HISTORYJKA (podr´cznik strona 20)

Bella ubiera si´ przed wyjÊciem. Przez pomy∏k´ Wieszak
przynosi Belli buty Bestii. Bella nie mo˝e ich za∏o˝yç,
poniewa˝ sà za du˝e, a ona ma ma∏e stopy. Bella 
i P∏omyk przyglàdajà si´ butom i p∏aszczowi Bestii 
i zastanawiajà si´, czym Bestia ró˝ni si´ od Belli: Bestia
ma wielkie stopy i d∏ugie ramiona. Bella przymierza 
te˝ kapelusz Bestii i stwierdza, ˝e Bestia ma bardzo
du˝à g∏ow´. W tym w∏aÊnie momencie wraca Bestia;
jest bardzo z∏y, gdy widzi Bell´ w swoim kapeluszu. 

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy cz´Êci cia∏a: a head (g∏owa),
arms (ramiona), feet (stopy). Nazwy cz´Êci twarzy:
eyes (oczy), hair (w∏osy), hand (d∏oƒ). Nazwy kolorów:
brown (bràzowy), pink (ró˝owy), red (czerwony).
S∏owa: big (du˝y), small (ma∏y), car (samochód), 
pencil (o∏ówek). Nazwy ubraƒ: a hat (kapelusz), a coat
(p∏aszcz). Zwroty: I’ve got (mam ...). I’m (a beast)
(jestem bestià). What’s your favourite toy? (jaka jest
twoja ulubiona zabawka?). KolejnoÊç wyrazów:
przymiotnik – rzeczownik, np. big teeth (du˝e z´by).

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane 
oraz çwiczone na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Postaci z podr´cznika
PoproÊ dziecko, aby wskaza∏o w podr´czniku swoich ulubionych
bohaterów. Dziecko wskazuje postaç i opisuje jà podajàc zarówno
prawdziwe, jak i fa∏szywe informacje, np. She’s got long hair. 
He hasn’t got short hair. Zadaniem rodzica jest powiedzenie
odpowiednio: prawda (right) lub fa∏sz (wrong).

Zgadnij, o kim mówi´
Razem z dzieckiem wypiszcie imiona znanych Wam osób (rodzina,
przyjaciele, s∏awni ludzie). Zadaniem dziecka jest opisanie wyglàdu
jednej z tych osób, natomiast rodzic ma odgadnàç, kogo dziecko
wybra∏o.

Co to takiego?
Wspólnie z dzieckiem sporzàdêcie karty z wyrazami z tego
rozdzia∏u (lista wyrazów obok). Nast´pnie pomieszajcie karty. Na
zmian´ wyciàgajcie karty i pokazujcie lub rysujcie dany wyraz.
Zgadujcie, co to takiego.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u Everyone’s different,
której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie piosenki nagrane sà
na p∏ycie CD/kasecie magnetofonowej „English Adventure 2
Piosenki“. 

CD: Nagranie 5
1 finger, 1 hand, keep moving (x 3)
Keep moving everyone!
1 finger, 1 hand, 1 toe, 1 foot, keep moving (x 3)
Keep moving everyone!
1 finger, 1 hand, 1 toe, 1 foot, 1 arm, 1 leg, keep moving (x 3)
Keep moving everyone!
1 finger, 1 hand, 1 toe, 1 foot, 1 arm, 1 leg, 1 body, 1 head, 
keep moving (x 3)
Keep moving everyone!

Przymiotniki long
short
hairy
blond 

d∏ugi
krótki
ow∏osiony
blond

Rzeczowniki finger
toe

palec u r´ki
palec u nogi

Zwroty he’s got ...
he hasn’t got ...
she’s got ...
she hasn’t got ...

on ma ...
on nie ma ...
ona ma ...
ona nie ma ...
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Zaproszenie do wspó∏pracy dla rodziców i opiekunówPoradnik dla rodziców

Rozdzia∏ 4 – Magiczny Êwiat
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to a box (skrzynia), a temat przewodni to nazwy
pomieszczeƒ i mebli.

BOHATEROWIE 
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya Aladdin („Aladyn“).
Bohaterem historyjki jest biedny ch∏opiec Aladdin (Aladyn), który pewnego dnia
znajduje magicznà lamp´, wewnàtrz której mieszka D˝in. W historyjce wyst´pujà
te˝ z∏y wezyr D˝afar i jego papuga Jago. 

HISTORYJKA (podr´cznik strona 26)

Z∏y wezyr D˝afar chce ukraÊç D˝ina i jego lamp´ ze skrzyni, w której, jak mu si´
wydaje, trzyma jà Aladyn. Wysy∏a swojà papug´ Jago, aby ta ukrad∏a lamp´. Aladyn
i D˝in zakpili sobie jednak z nich, wk∏adajàc do skrzyni dwadzieÊcia innych tak samo
wyglàdajàcych lamp. D˝afar nakazuje Jago, aby pociera∏ wszystkie lampy tak d∏ugo,
a˝ znajdzie t´ w∏aÊciwà. Tymczasem Aladyn i D˝in obserwujà Jago zza okna, siedzàc
na latajàcym dywanie. Prawdziwa magiczna lampa jest bezpieczna i znajduje si´ w r´kach
Aladyna. Aladyn i D˝in sà bardzo zadowoleni, ˝e ich sztuczka tak dobrze si´ uda∏a. 

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Liczby od 1 do 15. Nazwy kolorów: red (czerwony), green (zielony), yellow
(˝ó∏ty), orange (pomaraƒczowy), blue (niebieski). Zwroty: I want ... (chc´ ...). Look!
(spójrz!). Oh, no! (o nie!). What’s this? (co to takiego?). It’s a (lamp) (to jest lampa).
Nazwy przyborów szkolnych: a pen (pióro), a pencil (o∏ówek), a ruler (linijka), a book
(ksià˝ka), a bag (torba). S∏owa: a table (stó∏), a chair (krzes∏o), a bird (ptak), right
(dobrze), wrong (êle). Nazwy zabawek: a doll (lalka), a dinosaur, a cowboy, a spaceman
(astronauta), a car (samochód), a teddy bear (miÊ), a dog (pies), a ball (pi∏ka).

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane oraz çwiczone na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Psoty z∏ego wezyra D˝afara
Przygotuj razem z dzieckiem kilka kart 
z nazwami mebli i pomieszczeƒ w mieszka-
niu. PoproÊ dziecko o umieszczenie kart
w odpowiednich miejscach, np. bed na
∏ó˝ku. Razem sprawdêcie poprawnoÊç
wykonanego zadania. Nast´pnie u∏ó˝
cz´Êç kart w innych/z∏ych miejscach – to
oczywiÊcie psoty z∏ego wezyra. PoproÊ
dziecko o znalezienie b∏´dów. 

Bàdê spostrzegawczy I.
Przyjrzyjcie si´ przez jednà minut´ obraz-
kom i tekstom na stronie 31 podr´cznika.
Po up∏ywie tego czasu poproÊ dziecko 
o wskazanie ró˝nic mi´dzy obrazkami,
np. It’s a living room. It’s a bedroom. 
The big chair is on the cupboard. PoproÊ
dziecko o zakreÊlenie kó∏kiem nazw mebli
wyst´pujàcych w tekÊcie na stronie 31.
Policzcie po angielsku zakreÊlone wyrazy.
(Odpowiedê: 8).

Bàdê spostrzegawczy II.
PoproÊ dziecko, aby uwa˝nie przyjrza∏o
si´ ustawionym przez Ciebie przedmiotom
znajdujàcym si´ w pokoju. Dziecko wy-
chodzi z pokoju, a rodzic zmienia usta-
wienie kilku przedmiotów. Po powrocie
dziecko wymienia ró˝nice, np. The cup
is under the table. (patrz s∏owniczek
obok). Jak zawsze zabawa powinna
obejmowaç tylko te przedmioty, które
dziecko potrafi nazwaç po angielsku. 

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ 
z rozdzia∏u It’s magic!, której dziecko
nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie piosenki
nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie magne-
tofonowej „English Adventure 2 Piosenki“. 

WIDEO/DVD
Wspólnie z dzieckiem obejrzyj nagranie
na kasecie wideo/p∏ycie DVD English
Adventure 2 – odcinek 2.

CD: Nagranie 6
The spider’s in the box,
And the box is on the chair.
The chair’s on the table,
And the table’s over there.
The table’s on the carpet,
And the carpet’s on the floor.
Let’s sing the song once more!
Carpet, table, chair and spider. (x 3)
And the spider’s in the box!
(piosenk´ nagrano dwukrotnie)

Liczby od 16 do 20 sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

szesnaÊcie
siedemnaÊcie
osiemnaÊcie
dziewi´tnaÊcie
dwadzieÊcia

Przyimki in, on, under w, na, pod

S∏owa Genie
spider
box
ring
cup
magic
magician

D˝in
pajàk
pude∏ko
pierÊcionek
fili˝anka
magiczny, magia
magik

Nazwy mebli carpet
cupboard
bed
bath
lamp
box
room
boat

dywan
szafka
∏ó˝ko
wanna
lampa
pude∏ko
pokój
∏ódka

Nazwy pomieszczeƒ living room
bedroom
bathroom
kitchen

pokój dzienny
sypialnia
∏azienka
kuchnia

Zwrot Where’s ... Gdzie jest ... ?

EA-Poradnik-2  2/19/07  12:54 PM  Page 8



9English Adventure 2 ©Pearson Education Limited 2005
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Rozdzia∏ 5 – Ju˝ to potrafi´!
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to swim (p∏ywaç), 
a temat przewodni to czynnoÊci i opisywanie umiej´tnoÊci.

BOHATEROWIE 
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya The Jungle
Book („Ksi´ga d˝ungli“). Bohaterami historyjki sà Mowgli – ch∏opiec
wychowany w d˝ungli oraz zaprzyjaênione z nim zwierz´ta:
niedêwiedê Baloo (Balu) i ma∏pa King Louie (Król Luis).

HISTORYJKA (podr´cznik strona 34)

Balu i Mowgli znajdujà si´ w pa∏acu Króla Luisa. Balu jest przebrany
za ma∏p´ i próbuje przekonaç Króla Luisa, ˝e jest prawdziwà ma∏pà.
Król Luis jest bardzo podejrzliwy i ka˝e mu robiç ró˝ne rzeczy, które
robià ma∏py. Balu taƒczy i podskakuje. Wreszcie król Luis ka˝e mu
wejÊç na drzewo, ale kiedy Balu próbuje si´ wspiàç, spada mu
przebranie i ma∏py widzà, ˝e Balu jest tak naprawd´ niedêwiedziem.
Balu i Mowgli muszà szybko uciekaç.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy zwierzàt: an elephant (s∏oƒ), a bird (ptak), 
a fish (ryba), a lion (lew), a zebra, a giraffe (˝yrafa), a hippo (hipopotam),
a rhino (nosoro˝ec), a dog (pies), a cat (kot), a rabbit (królik), a horse
(koƒ), a mouse (mysz), a duck (kaczka), a monkey (ma∏pa), a bear
(niedêwiedê). S∏owa: big (du˝y), small (ma∏y), yes (tak), no (nie), legs
(nogi), a nose (nos), long (d∏ugi). Zwroty: It’s a ... It isn’t a ... (to jest/
to nie jest ...)

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane oraz çwiczone na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Ju˝ to potrafi´!
Wykorzystajcie karty obrazkowe z koƒca podr´cznika
przedstawiajàce osiem czynnoÊci. Wspólnie z dzieckiem
przygotuj kartki, na których przy Twojej pomocy
dziecko napisze nazwy czynnoÊci odpowiadajàce
ka˝demu z oÊmiu obrazków. Kiedy ju˝ b´dà gotowe
dwie talie kart, przydziel dziecku tali´ kart wyrazowych,
a sam/a weê do r´ki tali´ kart obrazkowych.
Pomieszajcie swoje talie. Nast´pnie wybierz jednà
kart´ obrazkowà ze swojej talii i po∏ó˝ jà na stole.
Zadaniem dziecka jest wybraç odpowiednià kart´
wyrazowà ze swojej talii i po∏o˝yç jà na stole obok
Twojej karty. Mo˝esz sprawdzaç poprawnoÊç
wykonywania przez dziecko zadania, mówiàc: Yes. 
lub No. Kiedy dziecko dobierze odpowiednià kart´ 
z wyrazem do karty obrazkowej, uk∏ada zdanie 
z czynnoÊcià przedstawionà na obrazku: I can do
that! I can (jump)!. (Potrafi´ to! Potrafi´ skakaç!)

Niesamowite zwierz´ta!
PoproÊ dziecko o przeczytanie, znajdujàcych si´ 
na stronie 39 podr´cznika, zdaƒ o niezwyk∏ych
zwierz´tach. Wspólnie z dzieckiem uwa˝nie przyjrzyj
si´ zdaniom przez oko∏o jednà minut´. Postarajcie si´
je zapami´taç. Po up∏ywie jednej minuty zas∏oƒ
d∏onià zdania w podr´czniku i poproÊ dziecko, 
aby postara∏o si´ powiedzieç je z pami´ci.

Kó∏ko i krzy˝yk
Przygotujcie kratki do gry w „kó∏ko i krzy˝yk“. 
PoproÊ dziecko o wpisanie do ka˝dej kratki nazwy
zwierz´cia, np. tiger, elephant, fish itd. Gracze
wybierajà swój znak: kó∏ko lub krzy˝yk. Aby postawiç
swój znak gracze uk∏adajà zdanie dotyczàce
umiej´tnoÊci zwierz´cia, np. I can run. I can’t fly.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u I can do
that!, której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie
piosenki nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie
magnetofonowej „English Adventure 2 Piosenki“.

CD: Nagranie 7
I can walk. Yes, I can walk.
I can ride. Yes, I can ride.
I can run. I can hide.
I can dance and jump, too.
I can sing and so can you! 
(piosenk´ nagrano dwukrotnie)

Czasowniki
(czynnoÊci) 

dance
jump
climb
run
walk
swim
hide
fly
ride
sing

taƒczyç
skakaç
wspinaç si´
biegaç
chodziç 
p∏ywaç
chowaç si´
lataç
jeêdziç konno/na hulajnodze
Êpiewaç

Nazwy zwierzàt

S∏owa 

tiger 
snake

scooter

tygrys
wà˝

skuter

Zwroty I can ... 
I can’t ...
Can you ...?
Are you (a tiger)?
It’s got ...
It hasn’t got ...

potrafi´ ...
nie potrafi´ ...
Czy potrafisz ...?
Czy jesteÊ (tygrysem)?
To ma ...
To nie ma ....
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Rozdzia∏ 6 – Lubi´ spaghetti
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to cheese (ser), a temat przewodni
to produkty spo˝ywcze.

BOHATEROWIE 
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya The Sword in
the Stone („Miecz w kamieniu“). Bohaterami historyjki sà: czarodziej
Merlin oraz ma∏y ch∏opiec o imieniu Arthur (Artur).

HISTORYJKA (podr´cznik strona 40)

Artur i Merlin jedzà w∏aÊnie obiad. Arturowi nie smakuje ˝adna 
z potraw, którymi cz´stuje go Merlin. Merlin wpada na pewien
pomys∏: pyta Artura, czy ten lubi kurczaka. Kiedy Artur odpowiada,
˝e tak, Merlin wyczarowuje du˝ego kurczaka. Niestety magiczne
zakl´cie nie udaje si´ i kurczak ucieka. Artur i Merlin sà bardzo
g∏odni i êli, ˝e kurczak uciek∏.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Przyimki: in (w), on (na), under (pod). Nazwy kolorów.
Nazwy mebli: a cupboard (szafka), a table (stó∏). Nazwy produktów
spo˝ywczych: bread (chleb), chicken (kurczak), cheese (ser),
spaghetti, pizza, water (woda), meat (mi´so), sandwiches (kanapki),
an apple (jab∏ko), a banana, a pear (gruszka), an egg (jajko), cake
(ciasto), milk (mleko); Zwroty: I like ... (lubi´ ...), I don’t like ... (nie
lubi´ ...).

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane oraz çwiczone na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

J´zyk angielski wokó∏ nas!
Przyjrzyjcie si´ uwa˝nie etykietkom na produktach
spo˝ywczych, reklamom lub ewentualnie ró˝nym
napisom w sklepach i wynotujcie znane Wam wyrazy
w j´zyku angielskim, przypomnijcie je sobie lub
zwróçcie na nie uwag´ przy nast´pnej wizycie 
w sklepie np. ice cream, sandwich, Milky Way itd. 

Bingo!
Wykorzystajcie karty wyci´te z podr´cznika. Wybierz 
4 karty, po∏ó˝ je na stole obrazkami do do∏u. PoproÊ
dziecko o odgadni´cie, co jest na obrazkach. Dziecko
wymienia nazwy potraw, a rodzic, jeÊli ma taki
obrazek przed sobà, odwraca go. W chwili, gdy
dziecko wymieni wszystkie nazwy, zawo∏aj Bingo!

Wizyta u Merlina
Wczuj si´ w rol´ czarodzieja Merlina i „wyczaruj“,
czyli poka˝ na migi, ró˝ne potrawy oraz produkty,
np. spaghetti. JeÊli jakiÊ produkt jest trudny do
pokazania na migi, mo˝esz wskazaç odpowiedni
obrazek w podr´czniku (str. 40 – 45).

Zdrowe Êniadanko
Wspólnie z dzieckiem pobaw si´ w pakowanie
pude∏ka na drugie Êniadanie. W tym celu
wykorzystajcie karty obrazkowe lub prawdziwe
produkty. Dziecko, wk∏adajàc produkty do pude∏ka,
ocenia ich walory zdrowotne, mówiàc np. an apple 
– it’s healthy. Chocolate – it’s not healthy.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u I like
spaghetti, której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji.
Wszystkie piosenki nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie
magnetofonowej „English Adventure 2 Piosenki“.

WIDEO/DVD
Wspólnie z dzieckiem obejrzyj nagranie na kasecie
wideo/p∏ycie DVD English Adventure 2 – odcinek 3.

CD: Nagranie 8
I, I like spaghetti
I like spaghetti
With salad and peas,
I like spaghetti
With chicken and cheese.
I don’t like bananas,
Don’t like bananas,
Yellow or green,
I don’t like bananas
With milk or ice cream. 
(piosenk´ nagrano dwukrotnie)

Nazwy
produktów
spo˝ywczych

ice cream 
chocolate
peas
salad

chips
milk shake
healthy
healthy food 

lody
czekolada
groszek
sa∏atka, np. jarzynowa 
(Uwaga! Nie sa∏ata!)
frytki
koktajl mleczny
zdrowy
zdrowa ˝ywnoÊç

Zwroty Do you like?
I like ...
I don’t like ...
My favourite food is ...
I feel sick.
What’s in your lunch box?

Czy lubisz/smakuje Ci ...?
lubi´ ...
nie lubi´ ...
moja ulubiona potrawa to ...
jest mi niedobrze
Co znajduje si´ w twoim
pude∏ku na Êniadanie?
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Zaproszenie do wspó∏pracy dla rodziców i opiekunów Poradnik dla rodziców

Rozdzia∏ 7 – Moja rodzina
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to a baby
(niemowl´), a temat przewodni to rodzina.

BOHATEROWIE 
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie
Disneya The Lion King II: Simba’s Pride („Król Lew II.
Czas Simby“). Bohaterami historyjki jest dwoje
lwiàtek: Kovu i Kiara. W historyjce wyst´pujà te˝:
Simba (ojciec Kiary) i lwica (matka Kovu). 

HISTORYJKA (podr´cznik strona 48)

Kiara (córka Simby) i Kovu rozmawiajà o swoich
rodzinach. Kovu opowiada Kiarze o swoim bracie 
i swojej siostrze. Kiara z kolei chwali si´, ˝e jest
ksi´˝niczkà, a jej ojciec jest królem. Kovu z przykroÊcià
przyznaje, ˝e on nie ma ojca. W∏aÊnie wtedy
nadchodzi jego matka. Kiara nie podoba si´ jej, wi´c
warczy na nià. Chcàc ochroniç swojà córk´, Simba
próbuje wystraszyç lwic´, g∏oÊno na nià ryczàc. Kiara
jest bardzo dumna ze swojego ojca i przedstawia go
Kovu.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy cz∏onków rodziny: mum
(mama), dad (tata), sister (siostra), brother (brat).
Zwroty: This is my (mum) (to jest moja mama). 
I’ve got ... (mam ...). Nazwy cz´Êci cia∏a: a nose (nos),
toes (palce u nóg), hands (d∏onie), eyes (oczy). 

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane 
oraz çwiczone na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Rodzinne zadanie na zapami´tanie
Wykorzystajcie karty do gry przedstawiajàce cz∏onków rodziny
zamieszczone w podr´czniku. Zadaniem dziecka jest podanie
kolejnoÊci 3-4 kart, a zadaniem rodzica jest zapami´tanie kolejnoÊci
i odpowiednie u∏o˝enie kart. 

Piosenka My family’s crazy
PoproÊ dziecko o przeczytanie s∏ów piosenki oraz wyjaÊnienie
nowych s∏ów poprzez zaprezentowanie ich znaczenia (a nie
t∏umaczenie na j´zyk polski). PoproÊ dziecko o zaÊpiewanie
piosenki. Jak zawsze zach´camy do wspólnego Êpiewania.

Lwiàtka – wyzwanie dla rodzica
Otwórzcie podr´cznik na stronie 48. PoproÊ dziecko o wskazanie,
które z lwiàtek to Kovu, a które to Kiara. Rodzic ma tylko 
30 sekund na zapami´tanie szczegó∏ów ich wyglàdu. Nast´pnie
dziecko mówi o lwiàtkach zdania prawdziwe lub fa∏szywe, 
np. Kovu has got a brown body. He has got green eyes., a rodzic,
próbujàc przypomnieç sobie wyglàd lwiàtka, mówi stosownie:
Right lub Wrong. 

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u My family, której
dziecko nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie piosenki nagrane sà na
p∏ycie CD/kasecie magnetofonowej „English Adventure 2 Piosenki“.

CD: Nagranie 9
Boom, boom, boom, boom!
My family’s crazy.
Boom, boom, boom, boom!
My sister can wiggle her nose.
Boom, boom, boom, boom!
My baby brother can sing and dance.
Boom, boom, boom, boom!
And my big brother can write with his toes.
Boom, boom, boom, boom!
My family’s crazy.
Boom, boom, boom, boom!
My granny can walk on her hands.
Boom, boom, boom, boom!
My mum and dad can juggle with fish.
Boom, boom, boom, boom!
And my grandad’s in a big band!
(drugà zwrotk´ nagrano dwukrotnie)

S∏owa

Zwroty

short
tall
wiggle
juggle
granny
grandad
baby
band

the same
Have you got ... ?

niski
wysoki
ruszaç, np. nosem, palcami
˝onglowaç
babcia
dziadek
niemowl´
zespó∏

to samo
Czy masz ...?
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Rozdzia∏ 8 – W co on jest
ubrany?
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to boots (buty), a temat
przewodni to ubrania.

BOHATEROWIE 
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya/Pixara
Toy Story. Bohaterami historyjki sà zabawki: kowboy Woody
(Chudy), dinozaur Rex (Rex) i astronauta Buzz (Buzz Astral). 

HISTORYJKA (podr´cznik strona 54)

Rex oglàda w∏aÊnie telewizj´. Chudy jest w tym samym
pokoju, ale nie oglàda telewizji. W pewnym momencie Rex
widzi w telewizji kowboja, który ma na sobie takie same
ubrania jak Chudy. Kiedy kowboj w telewizji odwraca si´, Rex
orientuje si´, ˝e to Chudy. Chudy jest w telewizji! Buzz jest
bardzo podekscytowany i podbiega do telewizora, ale 
w poÊpiechu popycha Rexa, który wpada na pilota od
telewizora, zmieniajàc kana∏ telewizyjny. Kiedy Chudy zerka 
na telewizor, widzi jedynie m´˝czyzn´ w przebraniu kurczaka
z innego programu. Chudy uwa˝a, ˝e Rex robi sobie z niego
˝arty.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy ubraƒ: a hat (kapelusz), a T-shirt
(podkoszulek), a sweater (sweter), trousers (spodnie), a dress
(sukienka), shoes (buty), a skirt (spódnica), a coat (p∏aszcz).
Nazwy kolorów: blue (niebieski), red (czerwony), yellow
(˝ó∏ty), brown (bràzowy), pink (ró˝owy), purple (fioletowy),
green (zielony), orange (pomaraƒczowy), black (czarny). 

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane oraz çwiczone na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Ulubiona garderoba
Z szafy wyjmij kilka swoich ubraƒ, nie pokazujàc ich
dziecku. PoproÊ dziecko o odgadni´cie, jakie to rzeczy, 
np. an orange T-shirt, jeans, a yellow dress?

Projektanci
Wybierzcie Wasze ulubione zwierzàtko, np. kota.
Zaprojektujcie i narysujcie dla niego Êmieszne ubranie
(ka˝de z was osobno). Konkurencj´ wygrywa projektant,
który zaprojektuje wi´cej cz´Êci garderoby oraz poda ich
nazwy po angielsku, np. a yellow hat, purple shorts.
PoproÊ równie˝ dziecko o opisanie poszczególnych cz´Êci
stroju. Sprawdêcie poprawnoÊç wykonanego zadania 
z wyrazami na stronie 55 w podr´czniku. Dziecko mo˝e
te˝ opisywaç oba obrazki.

Zgadywanki na migi
Wykorzystujàc karty obrazkowe zebrane przez dziecko 
po przerobieniu wszystkich rozdzia∏ów w podr´czniku,
zagrajcie w „zgadywanki na migi“. U∏ó˝cie karty na stosik
obrazkiem do do∏u. Kolejno odkrywajcie karty i pokazujcie
na migi, co si´ na niej znajduje. Za ka˝dy nazwany
obrazek przyznajecie sobie po jednym punkcie. Mo˝na
uzyskaç dodatkowy punkt za poprawne zapisanie
odpowiedniego wyrazu. Wygrywa gracz, który zbierze
wi´cej punktów.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u What’s he
wearing?, której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie
piosenki nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie magnetofonowej
„English Adventure 2 Piosenki“.

WIDEO/DVD
Wspólnie z dzieckiem obejrzyj nagranie na kasecie
wideo/p∏ycie DVD English Adventure 2 – odcinek 4.

CD: Nagranie 10
What are you wearing?
A sweter or a T-shirt?
What are you wearing?
Blue jeans or shorts?
I’m wearing a red T-shirt,
A scarf and a hat,
Big red boots,
And I’m wearing yellow shorts.
(piosenk´ nagrano dwukrotnie)

Nazwy
ubraƒ

boots
scarf
skirt
shorts
trainers
jeans
glasses

buty (wysokie)
szalik
spódnica
krótkie spodenki
buty sportowe
d˝insy
okulary

Zwroty What’s he/she wearing? W co on/ona jest ubrany/a?
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Halloween
ÂWI¢TA 
I INNE 
UROCZYSTOÂCI

Ró˝ne zwyczaje 
– kszta∏towanie
ÊwiadomoÊci kulturowej
dziecka
Nauka j´zyka angielskiego staje si´ stopniowo
przygodà z innà kulturà. Nie dotyczy ona tylko
obrz´dów i zwyczajów w czasie Âwiàt Wielkanocy
lub Bo˝ego Narodzenia, ale równie˝ codziennych
zachowaƒ ludzi. Na lekcjach dzieci poznajà
podstawowe s∏owa i rozmawiajà z nauczycielem 
o popularnych zwyczajach w krajach
angloj´zycznych. Bez wzgl´du na temat i zakres
zwyczajów podkreÊlamy ich innoÊç 
i ró˝norodnoÊç, Êwiadomie unikajàc 
ich wartoÊciowania, inny nie znaczy lepszy 
lub gorszy. Chcemy rozwijaç w naszych dzieciach
otwartoÊç i szacunek dla ludzi z innych krajów,
a jednoczeÊnie kszta∏towaç ÊwiadomoÊç naszych
rodzimych zwyczajów.

HALLOWEEN
Âwi´to Halloween obchodzone jest ostatniego dnia paêdziernika (31.X).
Przygotowuje si´ wtedy dynie, zwane Jack O’lantern. Sà one wydrà˝one
w Êrodku i majà wyci´te otwory przypominajàce oczy i usta. Do Êrodka
wstawia si´ Êwieczk´. Tego dnia dzieci przebierajà si´ za duchy,
czarownice, szkielety oraz inne stwory i chodzà od domu do domu,
proszàc o s∏odycze. Mówià wtedy: Trick or treat. (Psikus lub pocz´stunek.).
Tego dnia dzieci bawià si´ równie˝ w Bobbing for apples (wy∏awianie
ustami, bez u˝ycia ràk, jab∏ek z miski pe∏nej wody).

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: s∏owa: Halloween, an apple (jab∏ko), a lantern
(lampion), a hat (kapelusz), a mask (maska), a ghost (duch). 

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane oraz çwiczone na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Jaka to postaç?
PoproÊ dziecko o przeczytanie zdaƒ w çw. 3 na stronie 62
podr´cznika. Twoim zadaniem jest wskazaç opisywanà postaç.
Mo˝esz nast´pnie poprosiç dziecko, aby postara∏o si´ zapami´taç
zdania. Zakryj je d∏onià, a dziecko mówi je z pami´ci.

Kolorowe maski na Halloween
Zabawcie si´ w projektowanie niesamowitych masek i strojów.
Przygotujcie potrzebne wam materia∏y: kartki z bloku technicznego,
kolorowy papier, klej, stare ubrania. Kiedy ju˝ zaprojektujecie swojà
„kolekcj´“, poproÊ dziecko o opisanie po angielsku wybranej rzeczy,
np. maski: I’ve got three eyes. I’m green. Twoim zadaniem jest
wskazaç opisywany strój.

S∏owa i wyra˝enia 
zwiàzane z Halloween

witch
wizard

czarownica
czarodziej
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WIELKANOC 
Wielkanoc to w Wielkiej Brytanii Êwi´to paƒstwowe. Jest
to Êwi´to chrzeÊcijaƒskie, ale równie˝ powiàzane ze Êwi´tem
nadejÊcia wiosny. Ludzie z tej okazji wysy∏ajà sobie Êwiàte-
czne kartki i dajà czekoladowe jajka wielkanocne. Popularnym
zwyczajem jest te˝ malowanie jajek. Dzieci, zw∏aszcza 
w Stanach Zjednoczonych, wierzà, ˝e jajka wielkanocne
przynosi i chowa zajàczek wielkanocny. Dzieci w szkole
lub w domu ze swoimi rodzinami biorà udzia∏ w polowa-
niu na jajka wielkanocne (Easter Egg Hunt).

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: S∏owa: an Easter egg (jajko wielkanocne),
rabbit (królik), a flower (kwiat).

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane oraz çwiczone 
na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Polowanie na czekoladowe jajka
Wspólnie z dzieckiem przyjrzyj si´ obrazkowi na stronie 64
podr´cznika. PoproÊ dziecko, aby zapami´ta∏o jak najwi´cej
szczegó∏ów. Nast´pnie poproÊ dziecko o opisanie w okre-
Êlonym czasie (np. trzy minuty) obrazka: The blue egg is
under the hat. itd. 

Zgadnij, które zdania przepisa∏em/∏am.
PoproÊ dziecko o przepisanie z drugiej i trzeciej zwrotki
rymowanki na stronie 64 podr´cznika tylko tych zdaƒ,
które wyra˝ajà jego prawdziwe preferencje. Spróbuj
odgadnàç przepisane zdania. Nast´pnie dziecko zgaduje
zdania, które rodzic przepisa∏ jako „swoje“. Sprawdêcie,
czy dobrze znacie swoje upodobania.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie powiedzcie rymowank´, której dziecko nauczy∏o
si´ na lekcji. 

CD: Nagranie 12
(Refren)
Do you like chocolates?
Do you like sweets?
Do you like chocolate eggs?
And Easter treats?
Yes, I like chocolate.
And I like sweets.
I like chocolate eggs
And Easter treats.

(Refren)
I don’t like chocolate.
I don’t like sweets.
I don’t like chocolate eggs
And Easter treats.
(Refren) 

Christmas Easter
BO˚E NARODZENIE
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia w Wielkiej Brytanii obchodzone sà 
od 24 do 26 grudnia. 24 grudnia to Wigilia – Christmas Eve. 
25 grudnia to Christmas Day – pierwszy dzieƒ Êwiàt. W Wigili´
dzieci wieszajà przy kominku lub przy swoich ∏ó˝kach specjalne
Êwiàteczne skarpety – stockings. Âwi´ty Miko∏aj przychodzi do
dzieci w nocy i wk∏ada do skarpet prezenty. Dzieci otwierajà swoje
podarunki w Christmas Day, czyli 25 grudnia. Tego dnia ca∏a
rodzina je Êwiàteczny obiad. Na obiad podaje si´ zazwyczaj indyka
z pieczonymi ziemniakami i warzywami, a na deser Êwiàteczny
pudding – Christmas pudding. Przy Êwiàtecznym stole rozrywa si´
crackers, czyli du˝e przedmioty w kszta∏cie cukierka. W Êrodku
znajdujà si´ ma∏a zabawka, krótki ˝art oraz papierowa czapeczka.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: S∏owa: a cracker, a stocking (skarpeta/poƒczocha),
a bell (dzwonek), pudding, turkey (indyk). 

Nowe s∏owa i wyra˝enia prezentowane oraz çwiczone na lekcjach:

POBAWMY SI¢ RAZEM!
Rodzice – dziecko – Êwiat wokó∏ nas

Bo˝e Narodzenie – czas dawania prezentów
Razem z dzieckiem zrób list´ osób, które chcielibyÊcie obdarowaç
prezentami. Na zmian´ pokazujcie na migi prezenty i próbujcie
zgadywaç, jaki to prezent i dla kogo jest on przeznaczony, 
np. a book (for sister), a song (for Mum), a dog (for Dad), a smile
(for Grandad). Szczególnie istotne jest poczucie humoru 
i docenienie wartoÊci niematerialnych.

Choinkowe ozdoby po angielsku
Pomó˝ dziecku w wyci´ciu z kolorowego papieru (lub w narysowa-
niu i wyci´ciu) nast´pujàcych ozdób choinkowych: dzwonka 
(a bell), gwiazdy (a star) i Êwieczki (a candle). Nast´pnie poproÊ
dziecko, aby na wyci´tych kszta∏tach ozdób napisa∏o po angielsku
ich nazwy. Mo˝ecie zawiesiç przygotowane ozdoby na choince
lub przykleiç je do choinki narysowanej na du˝ym arkuszu papieru
i podpisaç: Christmas tree.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie powiedzcie rymowank´, której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji.

CD: 
Nagranie 11

S∏owa 
i wyra˝enia 
zwiàzane 
ze Âwi´tami 
Bo˝ego
Narodzenia

Happy Christmas!
Father Christmas
Christmas tree 
star
candle
reindeer
reindeer
present
Christmas card
Love from ...

Weso∏ych Âwiàt!
Âwi´ty Miko∏aj
choinka
gwiazda
Êwieczka
renifer
Uwaga! L. mn. renifery 
prezent
kartka Êwiàteczna
wyrazy mi∏oÊci przesy∏a ...

S∏owa 
i wyra˝enia
zwiàzane 
ze Âwi´tami
Wielkanocy

Happy Easter!
chocolate egg 
sweets
Easter treats
wall
tree
grass

Weso∏ych Âwiàt Wielkanocnych!
jajko czekoladowe
s∏odycze
wielkanocne smako∏yki
Êciana
drzewo
trawa

Christmas presents,
A Christmas tree.
Christmas cards,
For you and me.

Father Christmas,
Reindeer, too.
Cards and presents,
For me and you.
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Hello!

English Adventure 2
OPISY TREÂCI PIOSENEK I RYMOWANEK

Rymowanka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 2 
na stronie 2 podr´cznika. Uczniowie powtarzajà liczby 
od 1 do 15. Tekst rymowanki znajduje si´ na stronie 4
„Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 1 – Zabawki
Piosenka w tym rozdziale zwiàzana jest z obrazkiem 
na stronie 7 podr´cznika i odpowiada çwiczeniu 2.
Bohaterka piosenki wymienia swoje zabawki: lalk´ (doll),
samochód (car), misia (teddy bear), kowboja (cowboy), 
psa (dog), dinozaura (dinosaur), astronaut´ (spaceman)
i pi∏k´ (ball). Uczniowie utrwalajà sobie znane im ju˝ nazwy
zabawek. Tekst piosenki znajduje si´ na stronie 5 „Poradnika
dla rodziców”.

Rozdzia∏ 2 – Potwory
Piosenka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 4 na stronie 13
podr´cznika i opowiada o strasznym potworze, który ma
strasznà twarz, straszne oczy, straszne usta i dziesi´ç
strasznych z´bów. Piosenka utrwala nazwy cz´Êci twarzy 
w j´zyku angielskim. Tekst piosenki znajduje si´ na stronie 6
„Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 3 – Ka˝dy z nas jest
inny
Piosenka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 2 na stronie 21
podr´cznika i zwiàzana jest z obrazkami przedstawiajàcymi
ch∏opca i dziewczynk´. W piosence wymieniane sà nazwy
cz´Êci cia∏a: palec u r´ki (finger), r´ka (hand), palec u nogi (toe),
stopa (foot), rami´ (arm), noga (leg), g∏owa (head) i cia∏o
(body). Powtarzajàcy si´ w piosence zwrot Keep moving
everyone! (Nie przestawajcie si´ poruszaç!) to zach´ta dla
wszystkich, aby poruszali si´ w rytm piosenki, dotykajàc tych
cz´Êci cia∏a, których nazwy sà wymieniane w piosence. Tekst
piosenki znajduje si´ na stronie 7 „Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 4 – Magiczny Êwiat
Piosenka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 4 na stronie 27
podr´cznika i zwiàzana jest z obrazkiem przedstawiajàcym
pajàka w pude∏ku. Bohaterem piosenki jest pajàk oraz meble
i przedmioty, które znajdujà si´ w ró˝nym po∏o˝eniu
wzgl´dem siebie: pajàk znajduje si´ w pude∏ku, pude∏ko le˝y
na krzeÊle, krzes∏o stoi na stole, stó∏ na dywanie, a dywan
le˝y na pod∏odze. Âpiewajàc piosenk´ The spider’s in the
box, uczniowie uczà si´ nazw mebli w j´zyku angielskim
oraz przyimków przestrzennych. Tekst piosenki znajduje si´
na stronie 8 „Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 5 – Ju˝ to potrafi´!
Piosenka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 4 na stronie 35
podr´cznika. Opowiada o czynnoÊciach, jakie umie wykonywaç
bohater piosenki: potrafi chodziç, jeêdziç konno, biegaç,
chowaç si´, taƒczyç, skakaç i Êpiewaç. Tekst piosenki
znajduje si´ na stronie 9 „Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 6 – Lubi´ spaghetti
Piosenka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 2 na stronie 41
podr´cznika i zwiàzana jest z obrazkiem przedstawiajàcym
dwójk´ dzieci siedzàcych przy stole. Bohaterowie piosenki
Êpiewajà o tym, jakie potrawy i produkty spo˝ywcze lubià, 
a jakich nie lubià. Ch∏opiec lubi spaghetti z sa∏atkà, groszkiem,
kurczakiem i serem. Dziewczynka nie lubi natomiast bananów
– ani ˝ó∏tych, ani zielonych - z mlekiem i lodami. Tekst
piosenki znajduje si´ na stronie 10 „Poradnika dla
rodziców”.
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Rozdzia∏ 7 – Moja rodzina
Piosenka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 2 na stronie 49
podr´cznika i zwiàzana jest z obrazkami na tej samej stronie.
Opowiada o zwariowanej rodzinie, której cz∏onkowie potrafià
wykonywaç ró˝ne niezwyk∏e czynnoÊci: siostra umie ruszaç
nosem, ma∏y braciszek potrafi Êpiewaç i taƒczyç, starszy brat
potrafi pisaç palcami u nóg, babcia umie chodziç na r´kach,
mama i tata potrafià ˝onglowaç rybami, a dziadek gra 
w zespole muzycznym. Tekst piosenki znajduje si´ na stronie 11
„Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 8 – W co on jest
ubrany?
Piosenka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 4 na stronie
55 podr´cznika. Powtarzajàcy si´ w piosence zwrot: What are
you wearing? to pytanie, w co jesteÊmy ubrani – mo˝e 
w sweter, podkoszulk´, niebieskie d˝insy, a mo˝e w krótkie
spodenki. Bohater piosenki odpowiada, ˝e ma na sobie
czerwonà podkoszulk´, szalik, kapelusz, du˝e czerwone buty
i ˝ó∏te krótkie spodenki. Tekst piosenki znajduje si´ na stronie 12
„Poradnika dla rodziców”.

Bo˝e Narodzenie
Rymowanka w tym rozdziale zwiàzana jest z obrazkiem 
na stronie 63 podr´cznika. Opowiada o Âwi´tach Bo˝ego
Narodzenia: o prezentach, choince, kartkach Êwiàtecznych,
Âwi´tym Miko∏aju i reniferach. Tekst rymowanki znajduje si´
na stronie 14 „Poradnika dla rodziców”.

Wielkanoc 
Rymowanka w tym rozdziale zwiàzana jest z obrazkiem 
na stronie 64 podr´cznika i opowiada o wielkanocnych
smako∏ykach (Easter treats): czekoladzie (chocolate), s∏odyczach
(sweets) i jajkach czekoladowych (chocolate eggs). Tekst
piosenki znajduje si´ na stronie 14 „Poradnika dla rodziców”.

16 English Adventure 2 ©Pearson Education Limited 2005

Zaproszenie do wspó∏pracy dla rodziców i opiekunówPoradnik dla rodziców

Pearson Education Limited
Edinburgh Gate
Harlow
Essex CM20 2JE
England
and Associated Companies throughout the world.

www.longman.com

© Pearson Education Limited 2005

© 2005 Disney Enterprises, Inc.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or
otherwise without the prior written permission of the Publishers.

First published 2005

Third impression 2007

ISBN: 978-1-4058-2087-5

Set in Humanist 777 Light PL 9,4 pt and Humanist 777 Blk PL 10,8 pt

Printed in Spain by Mateu Cromo, S.A. Pinto, Madrid

Cover colour work by Ulkutay & Ulkutay

Polish version designed by Pracownia Graficzna M&P Ferenc 

Special thanks to prof. dr hab. Maria Mendel for her invaluable
comments on the Parents’ Guide.

Special thanks to Justyna Jonatowska for proofreading the material
and Iwona Dolewska for proofreading the Polish text.

Christmas

Easter

EA-Poradnik-2  2/19/07  12:54 PM  Page 16


