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Lesson One

1. Słownictwo: car, bike, plane, balloon, boat, bus oraz up, down, sky, water, land (wprowadzo-
ne w drugiej lekcji)

2. Środki dydaktyczne: rysunek przedstawiający środki transportu, karta pracy ze rysunkami 
środków transportu (do wycięcia), małe rysunki autobusu dla każdego dziecka, mapa Anglii

Week 2 Let’s Go to England 

3. Materiały: kredki, klej

4. Wyrażenia i słownictwo:

Etap I Rozpoczęcie zajęć

- It is a map.

- It is England.

- How can we get to England?

- What is this?

Nauczyciel pokazuje kolorowe rysunki przedstawiające środki transportu.

- A car/a bike/a plane/a balloon/a boat/a bus.

Etap II Praca dzieci

Nauczyciel wykorzystuje kartę pracy ze środkami transportu.

- I have some pictures for you.

- Now let’s colour the car/the bike/the plane/the balloon/the boat/the bus.

- Take some crayons.

- Let’s colour the car now.

- Let’s colour the bike now etc.¹.

Etap III Zakończenie zajęć

Nauczyciel kładzie mapę Anglii na końcu sali, dzieci stoją na drugim końcu.

- Let’s go to England by bus.

- It is a bus for you (szablon małego czerwonego autobusu).

Notka kulturowa: Czerwony piętrowy autobus (double deck bus) jest symbolem Anglii. Na-
uczyciel opowiada dzieciom, że po ulicach Londynu (stolicy Anglii) podróżuje się czerwonymi 

piętrowymi autobusami, które są wyjątkowe – nie ma takich w żadnym innym kraju. Właśnie 
dlatego takie autobusy będę przenosiły przedszkolaków do Anglii, gdzie wraz z nauczycielem będą 
mówić wyłącznie po angielsku. Nauczyciel pyta:

Can you see the red bus on the map?
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- What is this?

- This is the bus.

- Let’s go to England.

Dzieci trzymając małe autobusy, biegną do mapy Anglii.

- We are in England now.

- Put the bus on the map of England.

Dzieci kładą swój autobus na mapie Anglii.

- Great! 

- Bye, bye! 

- Let’s come back to Poland! 

Dzieci zabierają autobusy z mapy i wracają.

5. Uwagi:

¹ Dzieci po kolei kolorują przedmioty nazywane przez nauczyciela. Pokolorowane obrazki 
należy zachować na drugą lekcję.

Lesson Two 

Środki dydaktyczne:
1. Ilustracja prezentująca krajobraz.
2. Karta pracy przedstawiająca krajobraz.
3. Karta pracy z fragmentami rysunków środków transportu. 
4. Karta pracy z niedokończonym rysunkiem autobusu.
5. Autobus na patyczku wykonany na lekcji w poprzednim tygodniu.
6. Dźwięki wybranych środków transportu: samolot, samochód, autobus, łódź, rower (z płyty 

„Teacher’s Support”).
7. Piosenka „What Is It?”. 

Zadania:

•	To jest niebo – wyklejanka – dziecko przykleja w odpowiednim miejscu (sky, water oraz land) 
wycięte i pokolorowane obrazki z karty pracy ze środkami transportu z lekcji pierwszej. Na-
uczyciel pokazuje ilustrację przedstawiającą krajobraz i zwraca uwagę na jego poszczególne 
elementy: This is the land. This is the water. This is the sky.

- Let’s stick the car. Where? On the land.

- Let’s stick the bike. Where? On the land.

- Let’s stick the plane. Where? In the sky.

- Let’s stick the balloon. Where? In the sky.

- Let’s stick the boat. Where? On the water.

- Let’s stick the bus. Where? On the land.
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•	Co to jest? – nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki z widocznymi tylko częściowo elementami 
wybranych środków transportu. Dzieci zgadują, co przedstawia ilustracja.

- What is this?

- Is it a plane/a car/a balloon/a bus? 

- Yes, it is.

- No, it isn’t.

- It is a plane/a car/a balloon/a bus!

•	Dokończ autobus – rysowanie po śladzie – dziecko dokańcza obrazek przedstawiający autobus.

- What is this? 

- It is a bus.

- Finish drawing the bus. 

•	 Jedziemy do Anglii – dzieci odnajdują swoje autobusy, nauczyciel ponownie rozkłada mapę 
Anglii na końcu sali. Dzieci stoją na drugim końcu i podnoszą swoje autobusy (up, up, up), 
a następnie opuszczają je i zatrzymują się w Anglii (down, down, down). Na słowa: And back 
wracają i znowu podnoszą swoje autobusy (up, up, up), po czym odkładają je we wcześniej 
przygotowanym pudełku, np. z flagą i napisem „Poland” (down, down, down).

- Now we are in Poland.

- Let’s go to England.

- Up, up, up!

- Down, down, down! 

- We are in England. 

- And back! 

- Let’s go to Poland.

- Up, up, up!

- Down, down, down!

- We are in Poland.

•	Co to za dźwięk? – dzieci wysłuchują dźwięków i zgadują, co to za pojazd (dla lepszego zrozu-
mienia przez dzieci słów nauczyciel posługuje się kartami z pakietu pomocy dydaktycznych).

- Listen!

- What is it? 

- A plane! 

- A car!

- A boat!

- A bike! 

•	Piosenka ilustrowana gestem – prowadzący zaprasza dzieci 
do wysłuchania piosenki „What Is It?”. Ilustrując słowa, po-
sługuje się następującymi gestami: 

What is it? – podnosi ramiona i dłonie w górę na znak nie-
wiedzy; 

plane – rozpościera ramiona; 

car – udaje, że trzyma w rękach kierownicę i porusza nią; 

boat – podnosi jedną rękę na wysokość klatki piersiowej 
i robi falę; 

bicycle – kładzie się na plecach i robi tzw. rowerek.

What Is It? 

What is it? What is it?
Zoom! Zoom! 
A plane!

What is it? What is it?
Broom! Broom!
A car! 

What is it? What is it?
Splash! Splash!
A boat!

What is it? What is it?
Ding-ding! Ding-ding!
A bike! 


