od studzienki, robiąc tyle kroków, ile wypadło oczek. Jednocześnie
wszyscy liczą „Steps”. Następnie na komendę: „Throw your cubes into
the hole” rzucają kostką do dziury. Zadanie powtarzamy kilka razy.
15 min

7. Sprzątanie sali.„Clean up”. 5 min
8. Pożegnanie.Goodbye song. 3 min
Słownictwo

LEKCJA 7

Różnica: high and short, short
and long, high and low.
Dodatkowe pomoce
Maskotki węże (opcjonalnie);
Duża kostka do gry.

24

Przebieg lekcji

SEMESTR I LEKCJA 7 • High, short and long

SEMESTR I LEKCJA 7 • High, short and long

Elementy zajęć

High, short and long

high – wysoko
low – nisko
short – niski (w sensie wzrostu), krótki
put – położyć
long – długi
short – krótki
snake – wąż
shelf – półka
on the shelf – na półce
tail – ogon
hole – dziura
throw it into the hole – rzuć to do dziury

1. Powitanie.Przedstawiamy się i śpiewamy piosenkę. 5 min
2. Wysoka i niska wieża.„High and short”. Prowadzący pokazuje ruchem rąk i ciałem znaczenie wyrazów „High and short”. Teraz buduje
bardzo proste wieże i mówi: „This is high tower and short tower”. Każdy uczeń buduje swoje dwie wieże. 13 min
3. Wysoko i nisko.„High and low”. Nauczyciel prosi dzieci: „Can you
put blue cubes high?”, „Can you put green cubes low?”. Uczniowie
wkładają kostki do otworów w drewnianej ściance. 3 min
4. Długi i krótki.„Short and long”. Prowadzący pokazuje, że „Short” ma
także znaczenie w płaszczyźnie poziomej. „Short and long tail” – ogon
u myszek, „Short and long snake”. „Let’s build one short snake and
one long snake” – dzielimy się na dwie grupy i budujemy dwa węże.
Po skończonej budowie wszyscy powtarzamy: „This is long snake and
this is short snake”. „Let’s connect blocks” – łączymy obydwa węże,
a dzieci mogą przejść po połączonym wężu, jeśli konstrukcja na to
pozwala. 17 min
5. Wysoko i nisko.„High and low”. „Let’s build shelves” W drewnianej
ściance budujemy proste półki. Kilka półek umieszczamy wysoko,
a kilka nisko. Po skończonej budowli nauczyciel utrwala słówko mówiąc: „This is shelf”. Teraz wydaje komendy pokazując jednocześnie
o co mu chodzi: „Take green cube and put it high on the shelf, take
grey cube and put it low”. Dzieci odkładają małe kostki wysoko lub
nisko. 15 min
6. Zabawa.Na środku sali nauczyciel buduje niewysoką studzienkę
z klocków. Każdy bierze do ręki jedną kostkę „Cube”. Następnie na
komendę: „Roll a dice”, jedna osoba rzuca kostką do gry. „Let’s count” - wszyscy liczymy, ile oczek wypadło. Teraz dzieci oddalają się
25

Słownictwo

LEKCJA 20

Umiejętność powiedzenia,
co lubię robić,
co jest moim hobby;
Utrwalenie zwrotu: I like;
Piosenka: Conga song.
Dodatkowe pomoce
Flashcard: painting, drawing,
reading books, playing games,
playing the guitar, singing,
dancing, riding a bike,
swimming, riding a horse;
Refren piosenki:
Jacksons Five ABC song.

Przebieg lekcji

SEMESTR I LEKCJA 20 • Hobbies

SEMESTR I LEKCJA 20 • Hobbies

Elementy zajęć

Hobbies

painting – malowanie
drawing – rysowanie
playing games – grać w gry
singing – śpiewać
dancing – tańczyć
riding a bike – jeżddzić na rowerze
swimming – pływać
riding a horse – jeździć na koniu
reading books – czytać książki
playing the guitar – grać na gitarze
stage – scena
I like swimming – lubię pływać
swimming mattress – materac do pływania
swim ring – koło dmuchane
swim sleeve – rękawki do pływania

1. Powitanie.Przedstawiamy się i śpiewamy piosenkę. 3 min
2. Hobby.„Let’s show our hobbies”. Prowadzący pokazuje za pomocą
pantomimy lub flashcards: „Painting, drawing, playing games, singing, dancing, riding a bike, swimming” itd. Teraz siadamy w kręgu
i każdy myśli co lubi robić. Zaczyna prowadzący, a potem po kolei
każde dziecko wstaje i pokazuje mówiąc np. „I like singing” – i udaje,
że śpiewa. 13 min
3. Piosenka.Śpiewamy piosenkę: Conga song. 5 min
4. Budujemy.Każdy buduje indywidualnie.
a. „Let’s build swimming accessories” – „Swim ring, swim sleeve,
swimming mattress”. Pływamy, krążąc po sali.
b. „Let’s build shooting machine” - budujemy wyrzutnię do strzelania z kostek. Wkładamy dwa końce długiego makaronu do leżącego
na podłodze dużego puzzla, tak by powstał łuk. Na samej górze łuku
kładziemy kostkę. Teraz pociągamy łuk do dołu, trzymając makaron
pod kostką, a następnie puszczamy, by kostka wystrzeliła w górę.
15 min

5. Zespół muzyczny.„Let’s play a concert”. Tworzymy zespół. Każdy
mówi, co chciałby robić: grać na gitarze lub na innym instrumencie, śpiewać, tańczyć. Wszyscy budują scenę („Stage”), a potem
każdy indywidualnie przygotowuje się do występu. „Let’s build
a microphone, a piano, a guitar” itd. Tancerze tworzą np. stroje.
Gdy wszystko jest gotowe prowadzący włącza refren piosenki zespołu Jackson 5 Abc song. Wszyscy śpiewają, jednocześnie grając
i tańcząc. 25 min
6. Sprzątanie sali.„Clean up”. 5 min
7. Pożegnanie. G
 oodbye song. 3 min
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Możemy zbudować dwa samochody. Potem dzieci kolejno siadają
za kierownicą, a inne mogą usiąść jako pasażerowie („Passengers”).
Prowadzący pyta kierowcę: „Who are you?”. Kierowca odpowiada:
„I’m a driver”. 15 min
7. Powtórzenie.Siadamy w kręgu. „Show me profession”. Każde z dzieci
wstaje i pokazuje jakiś zawód, reszta zgaduje. Staramy się na powtórzeniu pokazać wszystkie zawody poznane na ostatnich zajęciach. 8
min

8. Sprzątanie sali.„Clean up”. 5 min
9. Pożegnanie.Goodbye song. 3 min
Słownictwo

LEKCJA 24

Powtórzenie nazw zawodów;
Pytania: what is this,
who are you;
Powtórzenie dowolnego
zestawu słówek.
Dodatkowe pomoce
Flashcards: policeman, fireman,
driver, vet, teacher, chef, singer,
dancer, artist, waiter, doctor;
Flashcards z dowolnym
zestawem słówek
do powtórzenia np.
cup, plate, bowl, glass;
Czyste kartki.

Przebieg lekcji

SEMESTR I LEKCJA 24 • Professions

SEMESTR I LEKCJA 24 • Professions

Elementy zajęć

Professions

profession – zawód
driver – kierowca
car – samochód
pupils – uczniowie
passenger – pasażer
steering wheel – kierownica
wheel – koło (w samochodzie)
seat – siedzenie

1. Powitanie.Przedstawiamy się i śpiewamy piosenkę. 3 min
2. Nazwy zawodów.„What professions do you know?” Przypominamy
sobie nazwy zawodów z poprzedniej lekcji, odgrywając scenki i zgadując. 3 min
3. Zabawa.„What is missing?” Nauczyciel wybiera jedną osobę, której
pokazuje flashcards z kilkoma zawodami (pokazuje tyle zawodów,
żeby był o jeden więcej niż liczba pozostałych dzieci). Wybrana osoba
zapamiętuje zaprezentowane karty i zamyka oczy. Pozostałe dzieci
otrzymują po jednej flashcard, które były wybrane do zabawy. Jedna
flashcard zostaje schowana. Pozostałe zawody będą prezentowane
przez dzieci. Osoba, która była wybrana do zgadywania musi zgadnąć, jaka karta została schowana, podczas gdy pozostałe karty są
„prezentowane” przez dzieci. 8 min
4. Nauczyciel.„Let’s build a school for teacher. Dzieci budują kilka szkolnych ławek i biurko dla nauczyciela. Każdy kolejno jest nauczycielem,
a pozostałe dzieci to uczniowie („Pupils”). Na biurku nauczyciela prowadzący kładzie flashcards z zestawem słówek do powtórzenia. Nowy
nauczyciel podnosi obrazek i pyta: „Pupils, what is this?”. Dzieci się
zgłaszają, a wybrana osoba udziela odpowiedzi. Dzięki tej zabawie
powtarzamy słówka z poprzednich lekcji. Prowadzący może wybrać
zestaw innych słówek, które w danej chwili chciałby powtórzyć z grupą.
15 min

5. Piszemy.Prowadzący wybiera trzy krótkie i proste nazwy zawodów
np. a vet, a chef, a singer. Pisze na kartce nazwy i pokazuje dzieciom.
Dzieci dzielą się na grupy i każda układa z klocków inny napis. 15 min
6. Kierowca.„Driver needs a car. Let’s build a car”. Budujemy bryłę
auta, kierownicę, koła, siedzenia („Steering wheel, wheels, seats”).
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