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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 intelektu-
alnego, 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 Paƒstwu nowoczesne zasady nauczania
j´zyka angielskiego, przedstawiamy 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, która 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. Dlatego te˝ 
w kursie English Adventure dbamy o to, aby dzieci çwiczy∏y
nowe umiej´tnoÊci, zarówno te j´zykowe jak s∏uchanie, mówienie,
czytanie i pisanie, jak i te zwiàzane z ich ogólnym rozwojem:
umiej´tnoÊci motoryczne, umiej´tnoÊci przetwarzania informacji
czy 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˝ne 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 szybszy b´dzie post´p 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 liczba 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.

Czytanie
W English Adventure uczymy sprawnoÊci czytania poprzez
zapami´tywanie ca∏ego s∏owa w powiàzaniu z jego
obrazkowym odpowiednikiem. W tej cz´Êci podr´cznika
wprowadzamy alfabet, kszta∏tujàc tym samym ÊwiadomoÊç
fonetycznà dziecka, tj. ÊwiadomoÊç zwiàzku mi´dzy dêwi´kiem
a literà. W ten sposób umo˝liwiamy uczniom odczytywanie
nowych wyrazów, a nast´pnie nauk´ poprawnej pisowni.
Zwrócenie uwagi ucznia na takie elementy, jak kropka nad „i”
czy kreseczka stanowiàca o ró˝nicy mi´dzy „l” a „t”, ma za
zadanie uwra˝liwiç dziecko na istotne szczegó∏y zapisu mowy.
Zanim jednak rozpocznie si´ praca nad pisownià, nauczyciel
upewnia si´, ˝e uczeƒ pozna∏ znaczenie wyrazu oraz jego
poprawnà wymow´. 

Mówienie i pisanie
Podobnie jak w poprzednich poziomach kursu, tak i w English
Adventure 3 dbamy o to, aby dzieci mia∏y jak najwi´cej okazji
do mówienia po angielsku. Dodatkowo zwi´kszamy liczb´
çwiczeƒ rozwijajàcych umiej´tnoÊç pisania. Istotà wspó∏czesnego
nauczania jest przekonanie, ˝e na ka˝dym etapie edukacji,
nawet wczesnoszkolnym, proces nauczania powinien bazowaç
na doÊwiadczeniach ˝yciowych uczniów, ich przemyÊleniach 
i wiadomoÊciach o Êwiecie. Dlatego te˝ tak wa˝na jest
personalizacja, czyli umo˝liwienie dzieciom mówienia i pisania
o sobie. W ka˝dym rozdziale podr´cznika zach´camy dzieci 
do mówienia i pisania o swoich zainteresowaniach, preferencjach,
opiniach lub planach na przysz∏oÊç. W ten sposób chcemy
uÊwiadomiç dziecku jego niepowtarzalnoÊç oraz przede wszystkim
jego prawo do wyra˝ania siebie. JednoczeÊnie takie prawo
wymaga wys∏uchania drugiego cz∏owieka i respektowania jego
innoÊci.

J´zyk angielski Êrodkiem do poznania innych kultur 
i zdobywania wiedzy o Êwiecie
Nauka j´zyka angielskiego to nie tylko kszta∏towanie
umiej´tnoÊci komunikacyjnych dziecka, ale tak˝e doskona∏a
okazja do pog∏´bienia jego wiedzy o otaczajàcym nas Êwiecie.
Ka˝dy rozdzia∏ podr´cznika zawiera osobnà lekcj´ (strona 
o nazwie FUN FACTS), podczas której uczniowie poznajà
zadziwiajàce fakty z takich dziedzin jak biologia, geografia 
czy historia. Dbamy równie˝ o to, aby dzieci poznawa∏y kultur´
krajów angloj´zycznych, np. poprzez tradycyjne gry, zabawy 
i zwyczaje Êwiàteczne, dzi´ki czemu mogà kszta∏towaç swoje
poczucie to˝samoÊci z rodzimà kulturà i j´zykiem ojczystym 
w po∏àczeniu z tolerancjà dla innych kultur.

English Adventure 3
ZAPROSZENIE DO WSPÓ¸PRACY
DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW  
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Piosenki i rymowanki
Piosenki, rytmiczne powtarzanie oraz rymowane teksty
pomagajà w zapami´taniu nowego materia∏u z lekcji nie tylko
dzieciom uzdolnionym muzycznie. Niewàtpliwie przyjemne
muzyczne skojarzenia wzmacniajà po∏àczenia bodêców
j´zykowych z pami´cià. 

Historyjki
W nauczaniu od dawna stosuje si´ metody zwiàzane z narracjà,
w którà wplecione sà prezentowane, a nast´pnie çwiczone
nowe elementy j´zyka. Im bardziej fascynujàca, dziwna 
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 karty obrazkowe
znajdujàce si´ z ty∏u ksià˝ki, 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. nazwy dyscyplin sportu). Dzieci u˝ywajà kart na lekcji 
do rozmaitych gier i zabaw, çwiczàc w ten sposób nowe s∏owa.
Karty mo˝na wykorzystaç tak˝e 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 przez nauczyciela 
lub 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
coraz wi´kszych umiej´tnoÊci; w English Adventure 3 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 portfolio j´zykowym. Kurs English Adventure rozwija równie˝
umiej´tnoÊç samooceny dziecka: w ka˝dym rozdziale dzieci
samodzielnie oceniajà swojà prac´ na lekcjach, kolorujàc
symbol s∏onka, które najlepiej odzwierciedla ich odczucia: 
OK – jeÊli czujà, ˝e mog∏y wypaÊç lepiej, good – jeÊli sà
zadowolone ze swoich post´pów lub fantastic – jeÊli sà 
z siebie bardzo zadowolone.

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 moustache – wàsy) ma za zadanie wprowadziç
nowy temat kolejnych lekcji oraz zaznajomiç 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.

● J´zyk angielski wokó∏ nas
Ta cz´Êç zawiera propozycje gier i zabaw, które nie wymagajà
u˝ycia skomplikowanych materia∏ów lub 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 edukacyjnych
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 postaci 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 integrowanie 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 wprowadzanych 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.

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to balloon (balonik), a temat przewodni 
to weso∏e miasteczko.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy zabawek: a dinosaur (dinozaur), a ball (pi∏ka), 
a car (samochód), a spaceman (astronauta), a monster (potwór), a dog (pies), 
a teddy bear (miÊ), a doll (lalka), a scooter (skuter), a kite (latawiec), 
a computer (komputer). Nazwy zwierzàt: a rabbit (królik), a lion (lew), 
a monkey (ma∏pa). 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 produktów
spo˝ywczych: an egg (jajko), milk (mleko), chocolate (czekolada), bread
(chleb), a salad (sa∏atka), a sandwich (kanapka), a banana (banan), cheese (ser),
chicken (kurczak), pizza (pizza), chips (frytki). S∏owa: a lunch box (pude∏ko 
Êniadaniowe), food (jedzenie). Zwroty: What’s your name? (Jak masz na imi´?)
I’m Dorota (Mam na imi´ Dorota). What’s your favourite colour? (Jaki jest
twój ulubiony kolor?) My favourite colour’s red (Moim ulubionym kolorem
jest czerwony). I like chicken (Lubi´ kurczaka). I don’t like chicken (Nie lubi´
kurczaka). 

Nowe s∏owa i zwroty prezentowane oraz çwiczone na lekcjach:

J¢ZYK ANGIELSKI WOKÓ¸ NAS 
Wspólna nauka i zabawa

Widz´ wyraz, który zaczyna si´ 
na liter´...
PoproÊ dziecko, aby otworzy∏o podr´cznik 
na stronach 2, 3, 4 lub 5. Wybierz jeden wyraz,
np. balloon (str. 2) i powiedz dziecku, jaka jest
jego pierwsza litera („b”). Zadaniem dziecka jest
powtórzyç po Tobie liter´, zgodnie z zasadami
wymowy angielskiego alfabetu, a nast´pnie
odszukaç wybrany przez Ciebie wyraz. Zach´ç
dziecko, aby zadawa∏o pytania rozpoczynajàce
si´ od Is it..., np. Is it (Beth)? Odpowiadaj Yes.
lub No. Kiedy dziecko odnajdzie ju˝ wszystkie
wybrane przez Ciebie s∏owa, mo˝ecie zamieniç
si´ rolami. 

Pisanie na plecach
Wybierz jednà liter´ alfabetu. Narysuj jà dziecku
palcem na plecach, w podobny sposób jak
piórem po papierze. PoproÊ dziecko, aby odgad∏o,
jaka to litera. Po napisaniu kilku liter mo˝na pisaç
krótkie wyrazy, np. cat, dog, car.

Tajemnicze wyrazy
Korzystajàc z kodu liter i cyfr znajdujàcego si´ 
w çwiczeniu 2 na stronie 74 podr´cznika,
zaszyfruj kilka znanych dziecku angielskich s∏ów,
np. 5-12-5-16-8-1-14-20 (elephant). PoproÊ
dziecko o rozszyfrowanie tych s∏ów. Kiedy dziecko
rozszyfruje ju˝ wszystkie wybrane przez Ciebie
s∏owa, mo˝ecie zamieniç si´ rolami. Mo˝ecie
równie˝ wspó∏zawodniczyç ze sobà: napiszcie 
na osobnych kartkach po pi´ç zaszyfrowanych
wyrazów, zamieƒcie si´ kartkami i spróbujcie jak
najszybciej je odczytaç. Osoba, która rozszyfruje
wyrazy jako pierwsza, wygrywa.

Uk∏adanki wyrazowe
Wybierz z rozdzia∏u Hello! (strony 2-5) kilka
dowolnych wyrazów, np. balloon, lucky, number
i przepisz je na osobne karteczki. Nast´pnie
przetnij kartki z wyrazami w taki sposób, 
aby powsta∏y „puzzle” wyrazowe. W zale˝noÊci
od d∏ugoÊci wyrazu karteczki mo˝na przeciàç
wzd∏u˝, w poprzek lub w dwóch ró˝nych
miejscach. PoproÊ dziecko, aby u∏o˝y∏o prawid∏owe
wyrazy, a nast´pnie przeczyta∏o je. Kiedy dziecko
u∏o˝y ju˝ poprawnie wszystkie wyrazy, mo˝ecie
zamieniç si´ rolami.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie powiedzcie rymowank´ z rozdzia∏u
Hello!, której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji.
Wszystkie piosenki i rymowanki nagrane sà 
na p∏ycie CD/kasecie magnetofonowej „English
Adventure 3 Piosenki”.

CD: Nagranie 2
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 
(rymowank´ nagrano dwukrotnie)

Alfabet

S∏owa balloon
everything
nothing

balonik
wszystko
nic

Zwroty What’s your lucky number?
My lucky number’s (13).
How old are you?
I’m (seven).
What’s Konrad got?
I can see something starting with (A).
Yummy!
Yuck!

Jaka jest twoja szcz´Êliwa liczba?
Moja szcz´Êliwa liczba to (13).
Ile masz lat?
Mam (siedem) lat.
Co ma Konrad?
Widz´ coÊ, co zaczyna si´ na liter´ (A).
Pycha!
Fuj!
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Rozdzia∏ 1 – Dwa Êwiaty
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to moustache (wàsy), a temat
przewodni to wyglàd zewn´trzny.

BOHATEROWIE
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya Pocahontas.
Bohaterami historyjki sà indiaƒska ksi´˝niczka Pocahontas i kapitan
statku, Anglik John Smith, czyli osoby pochodzàce z dwóch ró˝nych
Êwiatów. W historyjce wyst´pujà równie˝ przyjaciel Johna, Thomas 
i szop pracz – zwierzàtko nale˝àce do Pocahontas.

HISTORYJKA (podr´cznik strona 6)

John Smith i Thomas idà na spotkanie z Pocahontas, nowà znajomà
Johna. Po drodze John opowiada Thomasowi o Pocahontas, opisuje jej
d∏ugie, czarne w∏osy i bràzowe oczy. Nagle Thomas zauwa˝a ogon
wystajàcy z krzewów; w pierwszej chwili myÊli, ˝e to Pocahontas, 
ale okazuje si´, ˝e to tylko szop pracz nale˝àcy do ksi´˝niczki. W∏aÊnie
wtedy pojawia si´ Pocahontas i przedstawia si´ Thomasowi.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy cz´Êci twarzy i cz´Êci cia∏a: a face (twarz), a nose
(nos), teeth (z´by), eyes (oczy), ears (uszy), a mouth (usta), hair (w∏osy),
a chin (podbródek), an arm (rami´), hands (r´ce/d∏onie). Nazwy kolorów:
black (czarny), brown (bràzowy), red (czerwony), blue (niebieski), green
(zielony). Nazwy cz∏onków rodziny: dad (tata), mum (mama), granny
(babcia), grandad (dziadek). Nazwy ubraƒ: shoes (buty), jeans (d˝insy), 
a T-shirt (podkoszulek), a sweater (sweter), a hat (kapelusz). S∏owa: long
(d∏ugi), short (krótki, niski), tall (wysoki), big (du˝y), small (ma∏y), blond
(blond), straight (proste – w∏osy), curly (kr´cone), a tree (drzewo), a bear
(niedêwiedê), glasses (okulary), houses (domy), a boat (∏ódka), clothes
(ubrania), beautiful (pi´kny), too (równie˝), scary (straszny). Zwroty: I’ve
got a new friend (Mam nowego przyjaciela). He’s/She’s tall (On/Ona jest
wysoki/a). They’re tall (Oni/One sà wysocy/wysokie). He’s/She’s got long
hair (On/Ona ma d∏ugie w∏osy).

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

J¢ZYK ANGIELSKI WOKÓ¸ NAS 
Wspólna nauka i zabawa 

Poszukiwana – poszukiwany 
Wspólnie z dzieckiem przygotuj portret osoby
poszukiwanej przez policj´. Pomó˝ dziecku narysowaç
odpowiednie cz´Êci twarzy: w∏osy, oczy, nos, usta,
z´by, okulary, kolczyki, wàsy lub brod´. Nast´pnie
poproÊ dziecko, aby opisa∏o portret, np. He’s got
short hair. He hasn’t got small eyes. Mo˝esz sprawdziç
poprawnoÊç wypowiadanych zdaƒ, patrzàc 
na çwiczenie 2 na stronie 79. Uwaga! Przedstawione
zdania nie stanowià jedynej poprawnej odpowiedzi.
Mo˝esz jednak zach´ciç dziecko, aby u˝y∏o tych
w∏aÊnie zdaƒ.

Zwariowana gwiazda rocka
Wspólnie z dzieckiem przygotuj portret zwariowanej
gwiazdy rocka. Pomó˝ dziecku narysowaç wszystkie
szczegó∏y wyglàdu wymyÊlonej przez Was postaci, 
np. czerwone w∏osy, kolczyki w uszach lub w nosie.
Po ka˝dym narysowanym elemencie poproÊ dziecko 
o jednozdaniowy opis postaci, np. He’s got red hair.
He’s got earrings.

Osiem twarzy
Do tej zabawy b´dà potrzebne karty obrazkowe 
z koƒca podr´cznika przedstawiajàce ró˝ne twarze.
Wspólnie z dzieckiem u∏ó˝ karty obrazkami do góry.
PoproÊ dziecko, aby wybra∏o w myÊli jednà kart´,
którà Ty postarasz si´ odgadnàç. Wskazuj ró˝ne karty,
starajàc si´ odgadnàç t´ wybranà przez dziecko. 
JeÊli wskazywana przez Ciebie karta nie jest w∏aÊciwa,
poproÊ dziecko, aby uzasadni∏o jednym zdaniem,
dlaczego Twój wybór jest z∏y, np. No, he hasn’t got
glasses.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u 
Two Worlds, której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji.
Wszystkie piosenki nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie
magnetofonowej „English Adventure 3 Piosenki”.

CD: Nagranie 3
Dad’s got blond hair,
blond hair, blond hair.
Dad’s got blond hair
and a big moustache.
Mum’s got red glasses,
glasses, glasses.
Mum’s got red glasses
and earrings too.
Grandad’s got black hair,
black hair, black hair.
Grandad’s got black hair,
and a long, black beard.
Granny’s got no teeth,
no teeth, no teeth.
Granny’s got no teeth,
Just a lovely smile.

S∏owa moustache
beard
smile
earrings
feathers
beads
paint
gran
friend
racoon
tail
his
her
wanted
lovely
ship
people
world

wàsy
broda
uÊmiech
kolczyki
pióra
koraliki
farba 
babcia
przyjaciel
szop pracz
ogon
jego
jej
poszukiwany/a
cudowny
statek
ludzie
Êwiat

Zwroty Topsy-turvey
He’s/She’s got long, black hair.
He/She hasn’t got long, black
hair.
His/Her hair’s black.
Look at her hair!

Postawiony na g∏owie
On/Ona ma d∏ugie, czarne w∏osy.
On/Ona nie ma d∏ugich, czarnych
w∏osów.
Jego/Jej w∏osy sà czarne.
Spójrz na jej w∏osy!
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Rozdzia∏ 2 – Taƒcz´!
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to wardrobe (szafa), a temat
przewodni to meble oraz nazwy czynnoÊci.

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 zaczarowany
za kar´ w strasznà besti´. W historyjce wyst´pujà równie˝: dzbanek
do herbaty o imieniu Mrs Potts i jej syn Chip (Bryczek – fili˝anka).

HISTORYJKA (podr´cznik strona 12)

Bella chce napiç si´ herbaty. Pani Imbryk oferuje jej fili˝ank´, która,
ku zaskoczeniu Belli, potrafi mówiç. Bryczek, syn Pani Imbryk,
popisuje si´ przed Bellà wieloma rzeczami, które potrafi robiç:
mówi, Êpiewa, taƒczy i skacze. W pewnym momencie o ma∏o 
nie spada ze sto∏u – Bella ∏apie go w samà por´. Pani Imbryk 
jest bardzo wdzi´czna, a Bella mo˝e wreszcie napiç si´ herbaty.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy czynnoÊci: sing (Êpiewaç), dance (taƒczyç),
jump (skakaç), swim (p∏ywaç), run (biegaç), fly (lataç), walk (chodziç),
hide (chowaç si´), climb (wspinaç si´), draw (rysowaç), write (pisaç),
read (czytaç). Nazwy zwierzàt: a snake (wà˝), a cat (kot), a bird
(ptak), a horse (koƒ), a dog (pies). S∏owa: a girl (dziewczynka), 
a table (stó∏), a door (drzwi), a pencil (o∏ówek), a wizard (czarodziej),
a witch (czarownica). Zwroty: Can you dance? (Czy potrafisz
taƒczyç?) I can talk (Potrafi´ mówiç). I can’t fly (Nie potrafi´
lataç). You’re a cup (JesteÊ fili˝ankà). A cup of tea please (Poprosz´
o fili˝ank´ herbaty). Thank you (Dzi´kuj´). Help! (Pomocy!)

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

J¢ZYK ANGIELSKI WOKÓ¸ NAS 
Wspólna nauka i zabawa 

Zaczarowany Êwiat domowych przedmiotów
Do tej zabawy potrzebne b´dà karty z koƒca podr´cznika
przedstawiajàce meble, sprz´ty domowe i naczynia, kostka 
do gry oraz kartka papieru. Wspólnie z dzieckiem zapisz szeÊç
nazw czynnoÊci, które dziecko ju˝ zna: 1-dance, 2-sing, 3-jump,
4-run, 5-fly, 6-hide. Nast´pnie u∏ó˝cie karty obrazkami 
do do∏u. PoproÊ dziecko, aby kolejno odwraca∏o ka˝dà kart´
i rzuca∏o kostkà. Liczba wyrzuconych oczek odpowiada czyn-
noÊci, jakà dany mebel potrafi wykonywaç. PoproÊ dziecko,
aby uk∏ada∏o odpowiednie zdania, np. (3) The teapot can
jump., (5) The fridge can fly. Kiedy dziecko wykorzysta ju˝
wszystkie karty, poproÊ je, aby zagra∏o ponownie, tym razem
mówiàc, czego dany mebel lub naczynie nie potrafi robiç,
np. (6) The fridge can’t hide. (1) The teapot can’t dance.
Kiedy wszystkie karty zostanà wykorzystane, mo˝ecie
zamieniç si´ rolami i zagraç ponownie.

Superbohaterowie 
Na dwóch osobnych kartkach, nie pokazujàc ich sobie wzaje-
mnie, narysujcie swoje ulubione zwierz´ lub swój ulubiony
przedmiot, np. kota lub pióro. Wokó∏ nich narysujcie inne
przedmioty Êwiadczàce o tym, ˝e Wasza postaç obdarzona
jest nadprzyrodzonymi zdolnoÊciami. Ka˝dy przedmiot powinien
sugerowaç odpowiednià czynnoÊç, np. nuty – Êpiewanie,
adidasy – bieganie, ksià˝ka – czytanie. Kiedy skoƒczycie
rysowaç, poproÊ dziecko, aby zaprezentowa∏o swojà postaç,
np. My supercat can sing. My superpen can run. Nast´pnie
poproÊ dziecko, aby przedstawi∏o równie˝ Twojego bohatera,
np. Your superdog can read. Po skoƒczonym çwiczeniu mo˝ecie
przygotowaç komiks do waszych rysunków, wpisujàc zdania 
o czynnoÊciach w chmurki dialogowe. Z Waszych rysunków
mo˝ecie zrobiç wystaw´ zatytu∏owanà „Superbohaterowie”
lub „Fantastyczne zwierz´ta i przedmioty”.

Wà˝ pe∏en wyrazów
Napisz na kartce papieru kilka wyrazów z podr´cznika
(strony 12-17) w jednym ciàgu, tak aby utworzy∏y jeden
d∏ugi wyraz, przypominajàcy wyglàdem w´˝a (patrz strona
91 w podr´czniku). PoproÊ dziecko, aby odnalaz∏o i zakreÊli∏o
wszystkie wyrazy. Mo˝ecie równie˝ wspó∏zawodniczyç 
ze sobà: napiszcie na osobnych kartkach po trzy w´˝e pe∏ne
wyrazów, zamieƒcie si´ kartkami i spróbujcie jak najszybciej
odnaleêç i zakreÊliç odpowiednie wyrazy. Osoba, która
rozszyfruje wyrazy jako pierwsza, wygrywa.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u I’m dancing!,
której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie piosenki
nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie magnetofonowej „English
Adventure 3 Piosenki”.  

WIDEO/DVD
Wspólnie z dzieckiem obejrzyj nagranie na kasecie wideo/
p∏ycie DVD English Adventure 3 – odcinek 1. 

tScript Pict

kaseta DVD

CD: Nagranie 4
A fridge can’t fly,
and a chair can’t walk.
A cup can’t jump,
and a teapot can’t talk.

A plate can’t dance.
A sink can’t swim.
A wardrobe can’t sing,
and a bin can’t run.
(piosenk´ nagrano dwukrotnie)

Nazwy
czynnoÊci

juggle
talk
fall
sit
move
stand still

˝onglowaç
mówiç
upadaç
siedzieç
ruszaç si´
staç nieruchomo

Nazwy
mebli,
sprz´tów
domowych
i naczyƒ

sofa
chair
wardrobe
fridge
sink
plate
bin
cup
teapot

kanapa
krzes∏o
szafa
lodówka
zlew
talerz
kosz na Êmieci
fili˝anka
dzbanek do herbaty

S∏owa cartoon kreskówka

Zwroty I’m dancing!
He’s/She’s singing.
A (fridge) can’t fly.
Four in a row.
Wow!
Do you want a cup of tea?
Be careful!
The (wardrobe)’s dancing!
Is the (sofa) juggling?
Listen everybody!
What are you doing?
I’m standing still.
Joe’s out.

Taƒcz´! (w tej chwili)
On/Ona Êpiewa.
(Lodówka) nie potrafi lataç.
Cztery w rz´dzie.
Okrzyk zachwytu/zaskoczenia
Czy chcesz fili˝ank´ herbaty?
Uwa˝aj!
(Szafa) taƒczy!
Czy (kanapa) ˝ongluje?
Pos∏uchajcie mnie wszyscy!
Co robisz (w tej chwili)?
Stoj´ nieruchomo.
Joe odpada z gry.
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Rozdzia∏ 3 – Pada Ênieg!
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to sunhat (kapelusz chroniàcy od s∏oƒca),
a temat przewodni to ubrania oraz okreÊlanie typów pogody.

BOHATEROWIE
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya The Sword in Stone
(„Miecz w kamieniu”). Bohaterami historyjki sà: ch∏opiec o imieniu Artur,
czrodziej Merlin, przybrany ojciec Artura, Sir Hektor i jego syn Kay. 

HISTORYJKA (podr´cznik strona 20)

Ku zdumieniu Sir Hektora i Kaya pogoda pewnego ranka jest bardzo zmienna.
Poczàtkowo Êwieci s∏oƒce i jest goràco, wi´c Sir Hektor i Kay postanawiajà
wyjÊç z domu. Gdy tylko wychodzà na zewnàtrz, zaczyna padaç deszcz
i wieje silny wiatr, a chwil´ potem pada ju˝ Ênieg i jest bardzo zimno.
Bohaterowie decydujà si´ wróciç do domu, by w∏o˝yç na siebie coÊ ciep∏ego.
Kiedy ponownie wychodzà z domu, na zewnàtrz jest ju˝ s∏onecznie i goràco.
Ale chwil´ potem zrywa si´ burza. Obaj bohaterowie sà zdezorientowani;
nie wiedzà, dlaczego pogoda tak cz´sto si´ zmienia. Nie wiedzà o tym, 
˝e nag∏e zmiany pogody to sprawka Merlina i Artura, którzy znajdujà si´ 
w wie˝y zamku. Merlin specjalnie rzuca magiczne zakl´cia, powodujàc
nag∏e zmiany pogody po to, by zdezorientowaç Sir Hektora i Kaya.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy ubraƒ: a sweater (sweter), a dress (sukienka), a hat
(kapelusz), trousers (spodnie), a T-shirt (podkoszulek), shoes (buty), a skirt
(spódnica), a coat (p∏aszcz), a scarf (szalik), jeans (d˝insy), shorts (krótkie
spodenki), trainers (adidasy), boots (buty za kostk´). Nazwy pomieszczeƒ: 
a bathroom (∏azienka), a bedroom (sypialnia), a kitchen (kuchnia), a living
room (pokój goÊcinny). Nazwy kolorów. Nazwy potraw i produktów
spo˝ywczych. Nazwy zabawek. S∏owa: a dog (pies), a fish (ryba), a bird
(ptak), a snake (wà˝), a wizard (czarodziej), flowers (kwiaty), fruit (owoce).
Zwroty: Where’s my sweater? (Gdzie jest mój sweter?). What’s he wearing?
(W co on jest ubrany?). He’s wearing a scarf (On ma na sobie szalik). I like
summer (Lubi´ lato). I don’t like winter (Nie lubi´ zimy).

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

J¢ZYK ANGIELSKI WOKÓ¸ NAS 
Wspólna zabawa i nauka 

Super pami´ç
Przygotujcie puste kartoniki, na które przy Twojej
pomocy dziecko przepisze zwroty ze strony 21
podr´cznika: It’s cloudy. It’s windy. It’s raining. It’s
snowing. It’s cold. It’s sunny. It’s hot. It’s stormy.
Wykorzystujàc osiem kart obrazkowych z koƒca
podr´cznika, przedstawiajàcych ró˝nà pogod´,
zagrajcie w „Super pami´ç”. Po∏ó˝cie karty
obrazkowe i karty ze zwrotami na stole w dwóch
grupach, obrazkami/zwrotami do do∏u. Nast´pnie
na zmian´ ods∏aniajcie po jednej karcie z ka˝dej
grupy, starajàc si´ odnaleêç w∏aÊciwà par´: zwrot-
obrazek. JeÊli któreÊ z Was ods∏oni dwie karty, które
do siebie nie pasujà, odk∏ada je z powrotem 
na miejsce. Wygrywa osoba, która zbierze najwi´cej
par. 

Tornado
PoproÊ dziecko, aby popatrzy∏o na ilustracje 
na stronie 25 podr´cznika. Zakryj kartkà zdania
znajdujàce si´ pod zdj´ciami, a nast´pnie poproÊ
dziecko, aby opisa∏o ka˝de ze zdj´ç. Mo˝esz
sprawdziç poprawnoÊç odpowiedzi, ods∏aniajàc
kolejne zdania. Uwaga! Przedstawione zdania nie
stanowià jedynej poprawnej odpowiedzi, ale zach´ç
dziecko, aby u˝y∏o tych w∏aÊnie zdaƒ. Zapytaj
równie˝ dziecko, czego nowego dowiedzia∏o si´ 
z tekstu pt. Amazing weather. 

Uzupe∏nianka pogodowa
Wybierz dwa zwroty zwiàzane z pogodà ze strony 21
podr´cznika, np. It’s raining i It’s windy. Napisz te
zwroty na kartce papieru, nie wpisuj jednak
wszystkich liter – w ich miejsce wpisz kreseczki, 
np. It’s R _ _ _ING. It’s _ I N _ Y . PoproÊ dziecko,
aby uzupe∏ni∏o brakujàce litery (It’s RAINING. It’s
WINDY). Nast´pnie mo˝ecie zamieniç si´ rolami 
lub wspó∏zawodniczyç ze sobà: napiszcie 
na osobnych kartkach po trzy uzupe∏nianki
pogodowe, zamieƒcie si´ kartkami i spróbujcie 
jak najszybciej odnaleêç brakujàce litery. Osoba,
która odnajdzie litery jako pierwsza, wygrywa.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u It’s
snowing!, której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji.
Wszystkie piosenki nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie
magnetofonowej „English Adventure 3 Piosenki”. 

CD: Nagranie 5
It’s cloudy, it’s snowing, it’s cold!
Where’s my sweater?
It’s windy, it’s sunny, it’s hot!
Where’s my sunhat?
It’s raining, it’s stormy, it’s wet!
Where’s my raincoat?
(piosenk´ nagrano dwukrotnie)

Nazwy 
pór
roku

spring
summer
autumn
winter

wiosna
lato
jesieƒ
zima

S∏owa sunhat
raincoat
sneeze
tornado
owl
tower

kapelusz chroniàcy od s∏oƒca
p∏aszcz przeciwdeszczowy
kichaç
tornado
sowa
wie˝a

Zwroty What’s the weather like?
It’s hot.
It’s sunny.
It’s cold.
It’s raining.
It’s snowing.
It’s stormy. 
It’s cloudy.
It’s windy.
It’s wet.
My favourite season is (spring).
Wake up!
Today is (Monday).

Jakà mamy pogod´?
Jest goràco.
Âwieci s∏oƒce.
Jest zimno.
Pada deszcz.
Pada Ênieg.
Jest burza.
Jest pochmurno.
Wieje wiatr.
Jest mokro
Mojà ulubionà porà roku jest (wiosna).
Obudê si´!
Dzisiaj jest (poniedzia∏ek).
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Rozdzia∏ 4 – Boj´ si´!
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to ghost (duch), 
a temat przewodni to uczucia i ich okreÊlanie.

BOHATEROWIE
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya
Aladdin („Aladyn”). Bohaterem historyjki jest Aladyn –
biedny ch∏opiec, który pewnego dnia znajduje magicznà
lamp´, wewnàtrz której mieszka D˝in. W historyjce wyst´-
puje równie˝ ma∏pa o imieniu Abu, nale˝àca do Aladyna.

HISTORYJKA (podr´cznik strona 26)

Aladyn i Abu utkn´li w ciemnej jaskini. Nie mogà znaleêç
wyjÊcia, a sà coraz bardziej zm´czeni i g∏odni. W∏aÊnie
wtedy Aladyn dostrzega magicznà lamp´. Poniewa˝
lampa jest bardzo brudna, Aladyn chce jà oczyÊciç. 
Kiedy zaczyna jà pocieraç, z lampy wydostaje si´ D˝in.
Aladyn i Abu w jednej chwili zapominajà o zm´czeniu 
i g∏odzie; sà Êmiertelnie przestraszeni. 

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy zwierzàt: a spider (pajàk), a bat
(nietoperz), a monkey (ma∏pa), a tiger (tygrys), a bird
(ptak), a snake (wà˝). Nazwy czynnoÊci. S∏owa: a ghost
(duch), scary (przera˝ajàcy), a monster (potwór). Zwroty:
He/She’s swimming (On/Ona p∏ywa). He’s/She’s got long
hair (On/Ona ma d∏ugie w∏osy). He’s/She’s wearing a red
sweater (On/Ona ma na sobie czerwony sweter).

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

J¢ZYK ANGIELSKI WOKÓ¸ NAS 
Wspólna nauka i zabawa 

Uczucia
Do tej zabawy b´dà potrzebne karty obrazkowe z koƒca podr´cznika
przedstawiajàce osiem osób wyra˝ajàcych ró˝ne uczucia. Wspólnie 
z dzieckiem po∏ó˝ karty obrazkami do do∏u. Nast´pnie wybierz jednà
kart´, ale nie pokazuj jej dziecku. Poka˝ na migi uczucie zilustrowane
na karcie. Zadaniem dziecka jest odgadnàç, jakie uczucie w∏aÊnie
pokazujesz. Odpowiadaj Yes. lub No. na pytania dziecka, np. Angry?
(Yes.) Mo˝ecie zamieniç si´ rolami.

Zwierz´ta pe∏ne uczuç
Do tej zabawy b´dà potrzebne karty obrazkowe z koƒca podr´cznika
przedstawiajàce osiem osób, które wyra˝ajà ró˝ne uczucia oraz kartki
papieru. Wspólnie z dzieckiem przygotuj osiem karteczek, na które
dziecko przepisze przy Twojej pomocy nazwy oÊmiu znanych mu
zwierzàt, np. snake, tiger, giraffe, elephant, monkey, bird, horse, dog.
Po∏ó˝cie karty obrazkowe i karty z nazwami zwierzàt na stole 
w dwóch grupach, obrazkami/wyrazami do do∏u. PoproÊ dziecko, 
aby na zmian´ ods∏ania∏o po jednej karcie z ka˝dej grupy i mówi∏o
zdania wyra˝ajàce uczucia zwierz´cia, np. The tiger is sad.

Wizyta w klasie
Wspólnie z dzieckiem przygotuj osiem ma∏ych karteczek, na które
dziecko przepisze przy Twojej pomocy osiem wyrazów – nazw ró˝nych
uczuç ze strony 27 podr´cznika. PoproÊ dziecko, aby otworzy∏o
podr´cznik na stronach 32 i 33. Postaraj si´ umieÊciç karteczki 
z nazwami uczuç przy rysunkach odpowiednich uczniów. Zadaniem
dziecka jest sprawdziç, czy prawid∏owo rozwiàza∏eÊ/∏aÊ zadanie,
podajàc pe∏ne zdania o dzieciach, np. Yes! She’s sad. lub No! She’s
angry.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u I’m scared!, której dziecko
nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie piosenki nagrane sà na p∏ycie
CD/kasecie magnetofonowej „English Adventure 3 Piosenki”. 

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

tScript Pict

kaseta DVD

CD: Nagranie 6
I’m happy, I’m so happy. Yes, I am!
I’m happy, I’m so happy. Yes, I am!
I’m happy, I’m not sad,
I’m happy, I’m not sad.
I’m happy, I’m so happy. Yes, I am!
I’m angry, I’m so angry. Yes, I am!
I’m angry, I’m so angry. Yes I am!
I’m angry, oh so angry,
I’m angry, oh so angry.
I’m angry, I’m so angry. Yes, I am!
I’m hungry, I’m so hungry. Yes, I am! 
I’m hungry, I’m so hungry. Yes I am!
I’m hungry and I’m thirsty,
I’m hungry and I’m thirsty.
I’m hungry, I’m so hungry. Yes, I am!
I’m tired, I’m so tired. Yes, I am!
I’m tired, I’m so tired. Yes, I am!
I’m worried and I’m scared,
There’s a monster in my bed! 
I’m worried and I’m scared. Yes, I am!

S∏owa king
princess
wind
shark
free
dirty

król
ksi´˝niczka
wiatr
rekin
wolny
brudny

Zwroty
okreÊlajàce
odczucia

I’m tired.
I’m hungry.
I’m thirsty. 
I’m scared.
I’m happy.
I’m sad.
I’m angry.
I’m worried.

Jestem zm´czony.
Jestem g∏odny.
Jestem spragniony.
Boj´ si´.
Jestem szcz´Êliwy.
Jestem smutny.
Jestem z∏y.
Jestem zmartwiony.

Zwroty Are you scared of
(spiders)?
I’m scared of (spiders).
I’m not scared of
(spiders).
In the dark
We can’t get out!

He/She’s not happy.

Is he/she sad?
It’s dark.
There’s a monster in
my bed!
Wait!

Czy boisz si´ (pajàków)?

Boj´ si´ (pajàków).
Nie boj´ si´ (pajàków).

W ciemnoÊci
Nie mo˝emy si´
wydostaç!
On/Ona nie jest
szcz´Êliwy/a.
Czy on/ona jest smutny/a?
Jest ciemno.
W moim ∏ó˝ku jest
potwór!
Poczekaj!
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Rozdzia∏ 5 – Lwy jedzà mi´so
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to hippo (hipopotam), 
a temat przewodni to zwierz´ta i ich po˝ywienie.

BOHATEROWIE
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya The
Lion King („Król Lew”). Bohaterami historyjki sà: lwiàtko o
imieniu Simba oraz ptak o imieniu Zazu – towarzysz Simby.

HISTORYJKA (podr´cznik strona 34)

Simba i Zazu wychodzà na spacer. Zazu uczy Simb´, co jedzà
ró˝ne zwierz´ta. Widzàc w rzece hipopotama, Zazu mówi
Simbie, ˝e hipopotamy ˝ywià si´ roÊlinami. Na pytanie Simby,
co jedzà krokodyle, Zazu odpowiada, ˝e ˝ywià si´ one rybami 
i innymi zwierz´tami. W pewnej chwili Simba ostrzega Zazu,
aby ten szybko ucieka∏ – Zazu nie zauwa˝y∏, ˝e w∏aÊnie stoi 
na krokodylu. Krokodyl wyskakuje z wody, chcàc schwytaç
Zazu, ale ptakowi udaje si´ uciec w samà por´. Krokodyle 
˝ywià si´ równie˝ ptakami. 

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy czynnoÊci. Nazwy kolorów. Nazwy cz´Êci
twarzy. Nazwy cz´Êci cia∏a. Nazwy zwierzàt: a fish (ryba), a bird
(ptak), a lion (lew), a tiger (tygrys), a snake (wà˝), a horse (koƒ),
a monkey (ma∏pa), a mouse (mysz), a cat (kot), a dog (pies), 
a bat (nietoperz), a duck (kaczka), a giraffe (˝yrafa), an elephant
(s∏oƒ), a rabbit (królik), a bear (niedêwiedê), a shark (rekin).
S∏owa: grass (trawa), meat (mi´so), a boat (∏ódka), snow (Ênieg),
a coat (p∏aszcz), an ice cream (lody), spaghetti (spaghetti),
plants (roÊliny), a jungle (d˝ungla), animals (zwierz´ta), fruit
(owoce). Zwroty: Can it swim? (Czy umie p∏ywaç?) Has it got
big teeth? (Czy ma du˝e z´by?) Is it a crocodile? (Czy to jest
krokodyl?) It’s got long legs (Ma d∏ugie nogi). It can’t swim
(Nie umie p∏ywaç). It’s a giraffe (To jest ˝yrafa).

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

J¢ZYK ANGIELSKI WOKÓ¸ NAS 
Wspólna nauka i zabawa 

Poszukiwane zwierz´ta 
Wspólnie z dzieckiem otwórz podr´cznik na jednej ze stron
rozdzia∏u 5 (strony 34-39). Wybierz zwierz´ widoczne 
na którymÊ z obrazków i powiedz dziecku, na jakà liter´
zaczyna si´ wybrany przez Ciebie wyraz, np. str. 38, horse,
litera „h”. Zadaniem dziecka jest powtórzyç po Tobie liter´,
zgodnie z zasadami wymowy angielskiego alfabetu, 
a nast´pnie odszukaç wybrany przez Ciebie wyraz. 
Zach´ç dziecko, aby zadawa∏o pytania rozpoczynajàce si´
od Is it..., np. Is it (a tiger)? Odpowiadaj Yes. lub No. 
Kiedy dziecko odnajdzie ju˝ wszystkie wybrane przez Ciebie
s∏owa, mo˝ecie zamieniç si´ rolami.

Zwierz´ce zgadywanki
Do tej zabawy b´dà potrzebne karty obrazkowe z koƒca
podr´cznika przedstawiajàce zwierz´ta. Zestaw mo˝na
powi´kszyç, wspólnie rysujàc zwierz´ta na dodatkowych
kartach. Po∏ó˝cie karty obrazkami do do∏u. Wybierz kart´,
ale nie pokazuj jej dziecku. Zadaniem dziecka jest
odgadnàç, jakie zwierz´ wybra∏eÊ/∏aÊ. Zach´ç dziecko, 
aby zadawa∏o pytania Is it (a tiger)? Odpowiadaj Yes. 
lub No. 

Mi´so˝erne kontra roÊlino˝erne
PoproÊ dziecko, aby napisa∏o na ma∏ych karteczkach nazwy
znanych sobie zwierzàt, np. crocodile, frog, monkey, zebra,
giraffe, antelope, hippo, rhino (ka˝dy wyraz na osobnej
karteczce). Wspólnie z dzieckiem podziel karteczki na dwie
grupy zwierzàt: mi´so˝ernych (crocodile) i roÊlino˝ernych
(frog, monkey, zebra, giraffe, antelope, hippo, rhino).
PoproÊ dziecko, aby powiedzia∏o, czym ˝ywi si´ ka˝de
zwierz´, np. Monkeys eat bananas.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u Lions eat meat,
której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie piosenki
nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie magnetofonowej „English
Adventure 3 Piosenki”. 

CD: Nagranie 7
Frogs and birds and fish eat bugs.
Antelopes, zebras and giraffes eat grass.
Hippos and rhinos eat grass too, yes they do!
But crocodiles and snakes eat meat.
Lions and tigers eat meat too, yes they do!
(piosenk´ nagrano dwukrotnie)

Nazwy
zwierzàt

hippo
crocodile
antelope
bug 
frog
giraffe
rhino
zebra
goat
insect

hipopotam
krokodyl
antylopa
robak
˝aba
˝yrafa
nosoro˝ec
zebra
koza
owad

S∏owa carrot
leaves 

marchewka
liÊcie

Zwroty What do (lions) eat?
(Lions) eat (meat).
I’m feeding a (horse).
Food chain
But not today!

Co jedzà (lwy)?
(Lwy) jedzà (mi´so).
Karmi´ (konia).
¸aƒcuch pokarmowy
Ale nie dziÊ!
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Rozdzia∏ 6 – Robaki
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to grasshopper (konik polny), 
a tematem przewodnim rozdzia∏u sà owady. 

BOHATEROWIE
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya/Pixara A Bug’s Life
(„Dawno temu w trawie”). Bohaterami historyjki sà pracowite mrówki dr´czo-
ne przez gang koników polnych: Flik, ksi´˝niczka Atta i Dora, siostra Atty.

HISTORYJKA (podr´cznik strona 40)

Flik, ksi´˝niczka Atta i inne mrówki znajdujà si´ w mieÊcie mrówek. W pewnej
chwili nadbiega Dora. Jest przera˝ona, poniewa˝ widzia∏a wielkiego
potwora. Opisuje go i wskazuje jego cieƒ na Êcianie. Potwór ma du˝o
nóg, skrzyde∏ i dwie g∏owy. Ksi´˝niczka Atta postanawia zobaczyç potwora
na w∏asne oczy. Kiedy wychodzi z miasta, zauwa˝a, ˝e potwór, którego
widzia∏a Dora, jest tak naprawd´ zwyk∏ym robakiem cyrkowym, który
çwiczy w∏aÊnie sztuczk´ cyrkowà, rzucajàc cieƒ na Êcian´.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy cz´Êci cia∏a: a leg (noga), a head (g∏owa), eyes
(oczy), a hand (r´ka/d∏oƒ). Nazwy produktów spo˝ywczych: a salad
(sa∏atka), bread (chleb), pizza (pizza), cheese (ser), a sandwich (kanapka),
an apple (jab∏ko), cake (ciasto). Nazwy kolorów. Nazwy cz∏onków rodziny:
a sister (siostra), a brother (brat), mum (mama). S∏owa: big (du˝y), small
(ma∏y), long (d∏ugi), short (krótki), angry (z∏y), princess (ksi´˝niczka), leaves
(liÊcie), animals (zwierz´ta). Zwroty okreÊlajàce uczucia. Zwroty: Are you
scared of snakes? (Czy boisz si´ w´˝y?) It’s a grasshopper (To jest konik
polny). It’s got long legs (Ma d∏ugie nogi). Have you got a beetle? (Czy
masz ˝uka?) I’ve got 4 beetles (Mam cztery ˝uki). That’s a fly! (To jest mucha!)

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

J¢ZYK ANGIELSKI WOKÓ¸ NAS 
Wspólna nauka i zabawa 

Który to owad?
Do tej zabawy b´dà potrzebne karty obrazkowe 
z koƒca podr´cznika przedstawiajàce owady. Wspólnie
z dzieckiem u∏ó˝ karty obrazkami do góry. PoproÊ
dziecko, aby wybra∏o w myÊli jednà kart´, którà Ty
postarasz si´ odgadnàç. Wskazuj ró˝ne karty, starajàc
si´ odgadnàç t´ wybranà przez dziecko. JeÊli
wskazywana przez Ciebie karta nie jest w∏aÊciwa,
poproÊ dziecko, aby uzasadni∏o jednym zdaniem,
dlaczego Twój wybór jest z∏y, np. No, it isn’t a beetle.
It isn’t black. It isn’t hairy. It hasn’t got a big body.

Pole pe∏ne robali
Na dwóch osobnych kartkach narysuj wspólnie 
z dzieckiem pola do gry w statki: poziomo wpiszcie
dziesi´ç kolejnych liter alfabetu: A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, natomiast pionowo liczby: 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100. Zamiast rysowania tradycyjnych
statków, wpiszcie w pola nazwy oÊmiu owadów:
butterfly, grasshopper, ant, bee, beetle, fly, flea, moth.
Celem gry jest odnalezienie tych nazw. Zadawajcie
sobie nawzajem pytania, jak w grze w statki, np. F-50? 
JeÊli dziecko trafi w pole, na którym znajduje si´ jeden
z Twoich owadów powiedz: Yes. i zach´ç dziecko, 
aby zgad∏o, jaki to owad, np. A fly? (No.) A beetle?
(Yes.). Kiedy Ty trafisz w odpowiednie pole, nie musisz
wymieniaç nazwy owada; poproÊ dziecko, aby samo 
Ci jà powiedzia∏o. Wygrywa gracz, który pierwszy
znajdzie ukryte owady. 

Matematyka z kalkulatorem lub kartkà
papieru
PoproÊ dziecko, aby podawa∏o liczby od 1 do 100.
Kiedy dziecko poda liczb´, naciÊnij odpowiednie klawisze
z cyframi na kalkulatorze, aby pokazaç dziecku t´ w∏aÊnie
liczb´, np. Thirty three – 33. Liczby mo˝na tak˝e zapi-
sywaç na kartce papieru. JeÊli pope∏ni∏eÊ/aÊ b∏àd,
poproÊ dziecko, aby Ci´ poprawi∏o i wskaza∏o prawi-
d∏owà liczb´. Mo˝ecie równie˝ zamieniç si´ rolami. 

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u Bugs!,
której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie piosenki
nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie magnetofonowej
„English Adventure 3 Piosenki”. 

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

tScript Pict

kaseta DVD

CD: Nagranie 8
There’s a beetle in my salad
And a bee on my bread!
There’s a fly on my pizza
And a flea on my cheese!
There’s a stick insect on my sandwich
And an ant on my apple!
There’s a grasshopper on my cake
And a butterfly on my hand.
(piosenk´ nagrano dwukrotnie)

Nazwy
owadów

insect
stick insect
butterfly 
grasshopper
ant
bee
beetle
fly
flea
moth

owad
patyczak
motyl 
konik polny
mrówka
pszczo∏a
˝uk
mucha
pch∏a
çma

S∏owa wings
useful
strong
beautiful

skrzyd∏a
po˝yteczny
silny
pi´kny

Przyimki in front of ...
behind ...
next to ...

przed...
za...
obok...

Liczby twenty
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
hundred

dwadzieÊcia
trzydzieÊci
czterdzieÊci
pi´çdziesiàt
szeÊçdziesiàt
siedemdziesiàt
osiemdziesiàt
dziewi´çdziesiàt
sto

Zwroty There’s a fly on my pizza!
I’m the winner!
Here you are!

Na mojej pizzy jest mucha!
Jestem zwyci´zcà!
Prosz´ bardzo!
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Rozdzia∏ 7 – Mój dzieƒ
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to breakfast (Êniadanie), a temat przewodni
to codzienne zaj´cia.

BOHATEROWIE
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya The Emperor’s New
Groove („Nowe szaty króla”). Bohaterem historyjki jest m∏ody rozpieszczony
w∏adca Kuzco (Kuzko) zamieniony w lam´ przez okrutnà Izm´. W historyjce
wyst´puje równie˝ poczciwy wieÊniak Pacza.

HISTORYJKA (podr´cznik strona 48)

Kuzko wcià˝ nie wie, ˝e zosta∏ zamieniony w lam´. Jest mu bardzo trudno
przyzwyczaiç si´ do nowego ˝ycia w górach – jest bardzo zdziwiony, kiedy
musi wstaç wczeÊnie rano. Opowiada Paczy o swoim wygodnym ˝yciu w pa∏acu,
gdzie wstawa∏ dopiero o dziesiàtej, a zaraz potem bra∏ goràcà kàpiel. ˚ycie 
w górach jest jednak zupe∏nie inne: nie ma gàràcej kàpieli o wpó∏ do jedenastej,
jest natomiast zimny prysznic o wpó∏ do siódmej. Kuzko zupe∏nie nie podoba
si´ jego nowe ˝ycie. 

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy czynnoÊci: fly (lataç), walk (chodziç), jump (skakaç),
talk (mówiç), dance (taƒczyç), swim (p∏ywaç), sing (Êpiewaç), run (biegaç).
Nazwy mebli, sprz´tów domowych i naczyƒ: a fridge (lodówka), a chair (krzes∏o),
a cup (fili˝anka), a teapot (dzbanek do herbaty), a plate (talerz), a sink (zlew),
a wardrobe (szafa), a bin (kosz na Êmieci). Nazwy dni tygodnia. Nazwy kolorów.
Nazwy pór roku. Nazwy zwierzàt. S∏owa: hot (goràcy), cold (zimny), world
(Êwiat), dark (ciemny). Zwroty okreÊlajàce uczucia. Zwroty: What’s this? (Co
to jest?) What’s your favourite day? (Jaki jest twój ulubiony dzieƒ tygodnia?)
My favourite day’s Saturday (Moim ulubionym dniem tygodnia jest sobota).

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

J¢ZYK ANGIELSKI WOKÓ¸ NAS 
Wspólna nauka i zabawa 

Dzieƒ na migi
Do tej zabawy potrzebne b´dà karty obrazkowe
z koƒca podr´cznika przedstawiajàce czynnoÊci.
Wspólnie z dzieckiem u∏ó˝ karty obrazkami 
do do∏u. Wybierz jednà kart´, ale nie pokazuj 
jej dziecku. Nast´pnie poka˝ gestem czynnoÊç
zilustrowanà na obrazku, np. jedzenie
Êniadania. Zadaniem dziecka jest odgadnàç,
jakà czynnoÊç pokazujesz, podajàc jej nazw´ 
po angielsku: (have brekafast).

Mój wymarzony dzieƒ
Do tej zabawy potrzebne b´dà karty obrazkowe
z koƒca podr´cznika przedstawiajàce czynnoÊci.
Wspólnie z dzieckiem u∏ó˝ karty na stole
obrazkami do góry. PoproÊ dziecko, aby u∏o˝y∏o
je w takiej kolejnoÊci, w jakiej chcia∏oby
wykonywaç czynnoÊci w ciàgu dnia, tak 
aby dzieƒ by∏ ∏atwy i przyjemny. PoproÊ równie˝
dziecko, aby okreÊli∏o godzin´ wykonywania
okreÊlonej czynnoÊci, a nast´pnie wypowiada∏o
odpowiednie zdania po angielsku, np. I get up
at nine o’clock. I have breakfast at half past
nine. Mo˝ecie zamieniç si´ rolami. 

Przypadkowy dzieƒ Kuzko
Do tej zabawy potrzebne b´dà karty obrazkowe
z koƒca podr´cznika przedstawiajàce czynnoÊci 
i kartka papieru. Narysujcie na kartce du˝à
tarcz´ zegara i zaznaczcie na niej pe∏ne godziny.
Nast´pnie po∏ó˝cie na tarczy karty obrazkami
do do∏u, zarówno na pe∏nych godzinach, jak 
i na po∏ówkach godzin. PoproÊ dziecko, aby
odkrywa∏o kolejno karty i mówi∏o, co Kuzko,
rozpieszczony i leniwy w∏adca, robi o danej
godzinie, np. Kuzco has breakfast at 11 o’clock.
Kuzco goes to bed at six o’clock. Tym razem to
przypadek zadecydowa∏ o tym, jak wyglàda jego
dzieƒ.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie powiedzcie rymowank´ z rozdzia∏u
My day, której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji.
Wszystkie piosenki i rymowanki nagrane sà 
na p∏ycie CD/kasecie magnetofonowej „English
Adventure 3 Piosenki”.

CD: Nagranie 9
I get up,
I have a shower,
I have breakfast,
I go to school,
I work,
I have lunch,
I go home,
I play,
I have supper,
I go to bed.
(rymowank´ nagrano dwukrotnie)

Nazwy
czynnoÊci 

get up
have a shower
have a bath
have breakfast
go to school
go to town
work
have lunch
go home
play
have supper
go to bed

wstawaç z ∏ó˝ka
braç prysznic
braç kàpiel
jeÊç Êniadanie 
chodziç do szko∏y
iÊç do miasta
pracowaç
jeÊç obiad
iÊç do domu
bawiç si´
jeÊç kolacj´
iÊç spaç

Nazwy
krajów

England
Japan

Anglia
Japonia

S∏owa emperor
palace
then
cool

w∏adca, cesarz
pa∏ac
nast´pnie
fajny

Zwroty We’re late.
It’s early.
I get up late.
He/She gets up late.
He/She has breakfast at 8 o’clock.
What day is it?
What time is it?
It’s 6 o’clock.
It’s half past six.
What time do you (get up)?
On (Thursday)
Ben lives in England

JesteÊmy spóênieni.
Jest wczeÊnie.
Wstaj´ póêno.
On/Ona wstaje póêno.
On/Ona je Êniadanie o ósmej.
Jaki jest dzisiaj dzieƒ tygodnia?
Która godzina?
Jest szósta.
Jest wpó∏ do siódmej.
O której godzinie (wstajesz)?
W (czwartek)
Ben mieszka w Anglii.
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Rozdzia∏ 8 – Lubi´ surfing
Lekcje 1-6

MAGICZNE S¸OWO
Magiczne s∏owo w tym rozdziale to surfing, a temat przewodni 
to sport.

BOHATEROWIE
Historyjka w tym rozdziale oparta jest na filmie Disneya Lilo and Stitch
(„Lilo i Stitch”). Bohaterami historyjki sà dziewczynka z Hawajów 
o imieniu Lilo, jej siostra Nani oraz Stitch.

HISTORYJKA (podr´cznik strona 54)

Lilo, Stitch i Nani, siostra Lilo, znajdujà si´ na pla˝y. Nani wpada 
na pomys∏, aby wspólnie spróbowaç jakiegoÊ sportu. Najpierw proponuje
p∏ywanie, ale Lilo odpowiada, ˝e nie lubi p∏ywaç. Nast´pnie proponuje
pi∏k´ no˝nà, ale tym razem Stitch mówi, ˝e nie lubi tego sportu. 
W pewnej chwili podbiega do deski surfingowej i podnosi jà do góry.
Lilo i Nani myÊlà, ˝e Stitch lubi surfing, ale sà w b∏´dzie – Stitch trzyma
desk´ w górze i uderza nià pi∏k´. Nie lubi ani surfingu, ani pi∏ki no˝nej,
ale za to lubi baseball!

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy owadów. Nazwy zwierzàt. Nazwy cz∏onków
rodziny. Nazwy czynnoÊci. Nazwy kolorów: orange (pomaraƒczowy),
yellow (˝ó∏ty), blue (niebieski), green (zielony), red (czerwony). 
S∏owa: worried (zmartwiony), scared (przera˝ony). Zwroty: Do you like
swimming? (Czy lubisz p∏ywaç?) I like swimming (Lubi´ p∏ywaç). I don’t
like football (Nie lubi´ pi∏ki no˝nej). He’s/She’s swimming (On/Ona p∏ywa).

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

J¢ZYK ANGIELSKI WOKÓ¸ NAS 
Wspólna nauka i zabawa 

Numer jeden na mojej liÊcie to...
Do tej zabawy potrzebne b´dà karty obrazkowe 
z koƒca podr´cznika przedstawiajàce dyscypliny
sportu. Wspólnie z dzieckiem u∏ó˝ karty na stole
obrazkami do góry. PoproÊ dziecko, aby u∏o˝y∏o karty
w jednym rz´dzie w kolejnoÊci od najbardziej lubianej
do najmniej lubianej dyscypliny, a nast´pnie opisa∏o
karty po angielsku, np. I don’t like tennis. I like
football. I like swimming best of all. Nast´pnie poproÊ
dziecko, aby wybra∏o trzy karty przedstawiajàce trzy
ulubione dyscypliny sportu kolegi lub kole˝anki 
z klasy i u∏o˝y∏o odpowiednie zdania, np. (Mateusz)
likes riding, basketball and football.

Zgadnij, czego brakuje
Do tej zabawy potrzebne b´dà karty obrazkowe 
z koƒca podr´cznika przedstawiajàce dyscypliny sportu.
Po∏ó˝cie karty obrazkami do góry. PoproÊ dziecko, 
aby zamkn´∏o oczy, a Ty w tym czasie schowaj jednà 
z kart za plecami. Kiedy dziecko otworzy oczy, poproÊ
je, aby zgad∏o, której karty brakuje, mówiàc
odpowiednià dyscyplin´ sportu po angielsku, 
np. tennis. Mo˝ecie zamieniç si´ rolami.

S∏ynni sportowcy
Wymieniaj nazwiska s∏ynnych sportowców znanych
dziecku, proszàc je o podanie dyscypliny sportu, 
z której znany jest dany sportowiec, np. Otylia
J´drzejczak – swimming, Michael Jordan – basketball,
David Beckham – football. 

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u I like
surfing, której dziecko nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie
piosenki i rymowanki nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie
magnetofonowej „English Adventure 3 Piosenki”.

WIDEO/DVD
Wspólnie z dzieckiem obejrzyj nagranie na kasecie
wideo/p∏ycie DVD English Adventure 3 – odcinek 4.

tScript Pict

kaseta DVD

CD: Nagranie 10
I like surfing, I like swimming,
I like playing football too.
I like tennis, I like baseball,
I like basketball, do you?
I like basketball, do you?
Do you like surfing? Do you like swimming?
Do you like playing basketball?
Do you like riding? Do you like diving?
Do you like tennis or baseball?
Do you like tennis or baseball?
I like surfing, I like surfing,
I like surfing best of all.
I don’t like riding, I don’t like diving,
I don’t like tennis or baseball.
I don’t like tennis or baseball.

Nazwy
dyscypliny
sportu 

swimming
football
surfing
baseball
tennis
basketball 
riding
diving

p∏ywanie
pi∏ka no˝na
surfing
baseball
tenis
koszykówka
jazda konna
skoki do wody

Nazwy
czynnoÊci

drawing
reading
singing
dancing

rysowanie
czytanie
Êpiewanie
taƒczenie

S∏owa surfboard
swimsuit
trunks
racket
dangerous

deska do surfingu
kostium kàpielowy
kapielówki
rakieta (do tenisa)
niebezpieczny

Zwroty Let’s (swim)!
I like (surfing) best of all.
Does he/she like (swimming)?
He/She likes (swimming).
He/She doesn’t like (basketball).
What’s missing?
What’s your favourite sport?

My favourite sport is tennis.

Pop∏ywajmy!
Najbardziej lubi´ (surfing).
Czy on/ona lubi (p∏ywanie)?
On/Ona lubi (p∏ywanie).
On/Ona nie lubi (koszykówki).
Czego brakuje?
Jaka jest twoja ulubiona
dyscyplina sportu?
Moja ulubiona dyscyplina
sportu to tenis.
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CD: Nagranie 10
A happy new year to you all!
May all your dreams come true!
A happy new year to you all,
Good health and good luck too!
(piosenk´ nagrano trzykrotnie)

New Year’s Day
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.

NOWY ROK
S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy cz∏onków rodziny: mum (mama), dad (tata), granny
(babcia), grandad (dziadek). S∏owa: a hat (kapelusz), earrings (kolczyki), 
a beard (broda), hair (w∏osy), blond (blond), black (czarny), brown (bràzowy),
a party (przyj´cie), too (równie˝). Zwroty: Who’s wearing a red hat? (Kto ma
na sobie czerwony kapelusz?) Who’s got black hair? (Kto ma czarne w∏osy?)

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

Widz´ wyraz, który zaczyna si´ na liter´...
PoproÊ dziecko, aby otworzy∏o podr´cznik na stronie 62. Wybierz jeden
wyraz, np. clock i powiedz dziecku, na jakà liter´ si´ zaczyna („c”).
Zadaniem dziecka jest powtórzyç po Tobie liter´, zgodnie z zasadami
wymowy angielskiego alfabetu, a nast´pnie odszukaç wybrany przez Ciebie
wyraz. Zach´ç dziecko, aby zadawa∏o pytania rozpoczynajàce si´ od Is it...?,
np. Is it (a crown)? Odpowiadaj Yes. lub No. Kiedy dziecko odnajdzie ju˝
wszystkie wybrane przez Ciebie s∏owa, mo˝ecie zamieniç si´ rolami. 

Widz´ coÊ w kolorze...
PoproÊ dziecko, aby otworzy∏o podr´cznik na stronie 62. Wybierz jeden
wyraz, np. clock i powiedz dziecku, jakiego koloru jest ta rzecz (˝ó∏ta –
yellow). Zadaniem dziecka jest odgadnàç wybrany przez Ciebie wyraz.
Zach´ç dziecko, aby zadawa∏o pytania zaczynajàce si´ od Is it...?, np. Is it 
(a crown)? Odpowiadaj Yes. lub No. Kiedy dziecko odnajdzie ju˝ wszystkie
wybrane przez Ciebie s∏owa, mo˝ecie zamieniç si´ rolami. 

Happy New Year! – poszukiwanie nowych wyrazów
PoproÊ dziecko, aby przy Twojej pomocy przepisa∏o na kartk´ papieru zwrot
A Happy New Year! Nast´pnie wspólnie z dzieckiem postaraj si´ napisaç jak
najwi´kszà liczb´ angielskich wyrazów, które mo˝na u∏o˝yç z liter, z których
sk∏ada si´ ten zwrot, np. we, her, ear, eye, are.

SONGS & CHANTS
Piosenki i rymowanki

Wspólnie zaÊpiewajcie piosenk´ z rozdzia∏u New Year’s Day, której dziecko
nauczy∏o si´ na lekcji. Wszystkie piosenki nagrane sà na p∏ycie CD/kasecie
magnetofonowej „English Adventure 3 Piosenki”. 

S∏owa clock
calendar
crown
fireworks
party poppers

zegar
kalendarz
korona
sztuczne ognie
zabawki wydajàce dêwi´ki
przypominajàce wystrza∏y

Zwroty New Year’s Day
Happy New Year!

Good health!
Good luck!
May all your dreams come true!

Nowy Rok
Wszystkiego najlepszego z okazji
Nowego Roku!
Du˝o zdrowia!
Du˝o szcz´Êcia!
Niech si´ spe∏nià wszystkie Twoje
marzenia!
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DZIE¡ MATKI 
W Wielkiej Brytanii Dzieƒ Matki jest obchodzony 
w przedostatnià niedziel´ marca. Tego dnia, zgodnie 
z tradycjà, mamom kupuje si´ kwiaty i wr´cza si´ 
lub wysy∏a kartki z ˝yczeniami. Dzieci zazwyczaj
przygotowujà kartki lub drobne prezenty w szkole, 
na zaj´ciach plastyki. W Dzieƒ Matki powinno si´ uczyniç
wszystko, aby mamy poczu∏y magi´ tego Êwi´ta. 

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy cz∏onków rodziny. S∏owa: some
(troch´), flowers (kwiaty), beautiful (pi´kny), chocolate
(czekolada), a book (ksià˝ka). Przyimki: next to (obok), 
in front of (przed), behind (za). Zwroty: This is my mum 
(To jest moja mama). Look at my beautiful flowers (Popatrz
na moje pi´kne kwiaty). I’ve got flowers (Mam kwiaty).
Thank you very much (Dzi´kuj´ Ci bardzo). 

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

Wszystkiego najlepszego!
Do tej zabawy b´dà potrzebne karty obrazkowe z koƒca
podr´cznika ze wszystkich rozdzia∏ów podr´cznika English
Adventure 3 (razem 64 karty). Potasujcie wszystkie karty 
i po∏ó˝cie je na stole obrazkami do do∏u. PoproÊ dziecko,
aby kolejno odkrywa∏o karty, nazywa∏o je po angielsku 
i mówi∏o, czy przedstawione na nich rzeczy sà dla niego
przyjemne i ∏adne i czy zakwalifikowa∏oby je do kategorii
NICE, np. swimming – nice , a flea – No. Not nice. Ka˝da 
z tych przyjemnych rzeczy mo˝e byç prezentem 
do wykorzystania w nast´pnym çwiczeniu.

Magiczne pude∏ko, a w nim...
PoproÊ dziecko, aby pokazywa∏o gestem prezenty, jakimi
chcia∏oby obdarowaç bliskie mu osoby. Zadaniem dziecka
jest udawaç, ˝e wyciàga prezenty z magicznego pude∏ka,
odpowiednio je pokazaç, a nast´pnie nazwaç przedmioty,
np. a cup of tea, a cat, a book. Mo˝esz spróbowaç
zgadywaç, jakie przedmioty pokazuje dziecko, zanim 
powie Ci, co to jest. Nast´pnie zamieƒcie si´ rolami:
pokazuj przedmioty, a dziecko zgaduje ich angielskie nazwy. 

Zapisane serduszko
PoproÊ dziecko, aby wyci´∏o z papieru serce, a nast´pnie
napisa∏o na nim jak najwi´cej s∏ów i zdaƒ o cz∏onkach
rodziny (mamie, tacie, dziadku, babci) w dniu ich Êwi´ta,
np. My Mum has got blue eyes. She likes animals and
flowers. Na koniec dziecko podpisuje serduszko zwrotem:
Love... 

Valentine’s Day Mother’s Day

WALENTYNKI
14 lutego to Dzieƒ Âwi´tego Walentego (Walentynki) – dzieƒ
zakochanych i mi∏oÊci. Tego dnia, zgodnie z walentynkowà
tradycjà, wysy∏a si´ ukochanym i lubianym osobom anonimowe
kartki, w których wyra˝a si´ swoje uczucia. Cz´sto równie˝ tego
dnia ludzie obdarowujà si´ kwiatami i drobnymi prezentami.

S¸OWNICTWO
Powtórzenie: Nazwy pomieszczeƒ. Nazwy potraw i produktów
spo˝ywczych. Nazwy zwierzàt. Przyimki: in (w), on (na), under
(pod). S∏owa: a cup (fili˝anka), a plate (talerz), a bin (kosz 
na Êmieci), a bag (torba), a pen (pióro). Zwroty: He’s/She’s got
flowers (On/Ona ma kwiaty).

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

Czy jesteÊ spostrzegawczy?
PoproÊ dziecko, aby otworzy∏o podr´cznik na stronie 63 
i przez krótkà chwil´, np. 30 sekund uwa˝nie przypatrzy∏o si´
ilustracji. PoproÊ dziecko, aby zamkn´∏o podr´cznik i zapytaj je
o szczegó∏y z obrazka, np. ile dzieci znajduje si´ na obrazku.
Zach´ç dziecko, aby odpowiada∏o na Twoje pytania 
po angielsku (Four.) Mo˝ecie zamieniç si´ rolami. 

Walentynkowa rozsypanka – zgadywanka
Wspólnie z dzieckiem wybierzcie kilka waszych ulubionych s∏ów
z przerobionych rozdzia∏ów podr´cznika English Adventure 3
i zapiszcie je na kartce papieru, np. teddy bear, surfing, tennis.
Na dwóch osobnych kartkach papieru, nie pokazujàc ich sobie
wzajemnie, napiszcie trzy wyrazy, zmieniajàc kolejnoÊç liter, 
np. dyted raeb, frusgin, sinten. Wymieƒcie si´ kartkami 
i postarajcie si´ rozszyfrowaç wyrazy. Osoba, która jako
pierwsza rozszyfruje wszystkie wyrazy, wygrywa. 

Zwroty Mother’s Day
Here’s a cup of tea
for you, Mum.

Dzieƒ Matki
Mamo, fili˝anka
herbaty dla Ciebie.

S∏owa chocolate
flowers
cake
Valentine’s card
heart

czekolada
kwiaty
ciasto
kartka walentynkowa
serce

Zwroty Happy Valentine’s Day!

I love...

Wszystkiego najlepszego
z okazji Walentynek!
Kocham...
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English Adventure 3
OPISY TREÂCI PIOSENEK I RYMOWANEK

Rymowanka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 2 
na stronie 2 podr´cznika. Uczniowie uczà si´ angielskiego
alfabetu. Tekst rymowanki znajduje si´ na stronie 4 „Poradnika
dla rodziców”.

Rozdzia∏ 1 – Dwa Êwiaty
Piosenka w tym rozdziale zwiàzana jest z obrazkiem 
na stronie 7 podr´cznika i opowiada o wyglàdzie zewn´trznym
cz∏onków czteroosobowej rodziny: tata ma blond w∏osy 
i sumiaste wàsy, mama nosi kolczyki i okulary w czerwonych
oprawkach, dziadek ma czarne w∏osy i d∏ugà, czarnà brod´, 
a babcia Êliczny uÊmiech. Tekst piosenki znajduje si´ na stronie 5
„Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 2 – Taƒcz´!
Piosenka w tym rozdziale zwiàzana jest z obrazkami
przedstawiajàcymi meble, sprz´ty domowe i naczynia 
na stronie 13 podr´cznika i opowiada o czynnoÊciach, jakich
meble, sprz´ty domowe ani naczynia nie potrafià wykonywaç.
Lodówka nie umie lataç, krzes∏o nie potrafi chodziç, fili˝anka
nie umie skakaç, dzbanek do herbaty nie potrafi mówiç, talerz
nie potrafi taƒczyç, zlew nie potrafi p∏ywaç, szafa nie umie
Êpiewaç, a kosz na Êmieci nie potrafi biegaç. Tekst piosenki
znajduje si´ na stronie 6 „Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 3 – Pada Ênieg!
Piosenka w tym rozdziale zwiàzana jest z obrazkami 
na stronie 21 podr´cznika przedstawiajàcymi ró˝ne rodzaje
pogody. Piosenka opowiada o zmiennej pogodzie 
i o ubraniach, jakie sà najw∏aÊciwsze w danà pogod´, np. 
„jest pochmurno, pada Ênieg, jest zimno – gdzie jest mój
sweter?” (Zwrotka 1). Tekst piosenki znajduje si´ na stronie 7
„Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 4 – Boj´ si´!
Piosenka w tym rozdziale zwiàzana jest z obrazkami 
na stronie 27 podr´cznika, które przedstawiajà dzieci 
okazujàce ró˝ne uczucia. Bohater piosenki raz jest szcz´Êliwy,
raz z∏y, raz g∏odny, innym znowu razem spragniony, zm´czony,
zmartwiony i przestraszony. Tekst piosenki znajduje si´ 
na stronie 8 „Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 5 – Lwy jedzà mi´so
Piosenka w tym rozdziale zwiàzana jest z obrazkiem 
na stronie 35 podr´cznika i opowiada o zwierz´tach 
i ich po˝ywieniu: ˝aby, ptaki i ryby ˝ywià si´ robakami,
antylopy, zebry, ˝yrafy, hipopotamy i nosoro˝ce jedzà traw´, 
a krokodyle i tygrysy jedzà mi´so. Tekst piosenki znajduje si´ 
na stronie 9 „Poradnika dla rodziców”.

Rozdzia∏ 6 – Robaki
Piosenka w tym rozdziale zwiàzana jest z obrazkiem 
na stronie 41 podr´cznika i opowiada o grupie dzieci, które
wybra∏y si´ na piknik. Do jedzenia, które wzi´∏y ze sobà, dosta∏y
si´ owady i znajdujà si´ w najró˝niejszych miejscach, np.
pszczo∏a na chlebie, pch∏a na serze, mrówka na jab∏ku. Tekst
piosenki znajduje si´ na stronie 10 „Poradnika dla rodziców”.

Hello!
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Rozdzia∏ 7 – Mój dzieƒ
Rymowanka w tym rozdziale zwiàzana jest z obrazkami 
na stronie 49 podr´cznika i opowiada o codziennych
czynnoÊciach: o wstawaniu, braniu prysznica, jedzeniu
Êniadania, wychodzeniu do szko∏y, pracy, jedzeniu obiadu,
powrocie do domu, zabawie, jedzeniu kolacji i chodzeniu spaç.
Tekst rymowanki znajduje si´ na stronie 11 „Poradnika 
dla rodziców”.

Rozdzia∏ 8 – Lubi´ surfing
Piosenka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 2 na stronie 55
podr´cznika. Opowiada o ró˝nych dyscyplinach sportu, które
lubià bohaterowie piosenki i tych, których nie lubià. Tekst
piosenki znajduje si´ na stronie 12 „Poradnika dla rodziców”. 

Nowy Rok
Piosenka w tym rozdziale odpowiada çwiczeniu 4 na stronie 62
podr´cznika. W piosence sk∏adane sà ˝yczenia noworoczne:
spe∏nienia marzeƒ, zdrowia i szcz´Êcia. Tekst piosenki znajduje
si´ na stronie 13 „Poradnika dla rodziców”.
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