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Nowe słowa
W jaki sposób moŜesz pobawić się obrazkami ze zwierzątkami?

1)  Wskazując po kolei na kaŜdy z obrazków, spróbuj głośno wypowiedzieć  jego 
nazwę po angielsku. Jeśli nie zapamiętałeś /-aś niektórych słów, zajrzyj do słow-
nika HAPPY WORDS i ponownie przećwicz wymowę kaŜdego słowa.

2)  Pokoloruj dowolnie obrazki i ułóŜ zdania do „swoich“, pokolorowanych zwierzą-
tek, np.:

    My bird is green.
    My cat is black.
    My chicken is orange.
    My cow is pink and black.
    Zdania moŜesz powiedzieć na głos lub zapisać na kartce.

3)  Napisz po śladzie nazwy zwierząt zamieszczone na odwrocie kaŜdej ze stron       
z obrazkami, a następnie spróbuj je głośno przeczytać.

4)  Pobaw się z kolegą / koleŜanką w ZGADYWANKĘ O ZWIERZĄTKACH. KaŜdy z dwóch 
graczy wycina swój zestaw kart wzdłuŜ zaznaczonych linii. Następnie, jeden 
gracz układa swoje karty obrazkami do góry, a drugi – wyrazami do góry. Aby 
rozpocząć grę, trzeba rzucić kostką do gry. Ta osoba, która pierwsza wyrzuci 
kostką większą liczbę oczek rozpoczyna grę. Gra polega na dobieraniu par:      
np. do obrazka przedstawiającego krokodyla naleŜy dobrać kartę z napisem: 
crocodile i powiedzieć z pamięci rymowankę ze słownika: A crocodile with a big 
smile. Jeśli uda Ci się dobrze dobrać karty i prawidłowo powtórzyć zapamiętaną 
rymowankę – zdobywasz punkt i zabierasz parę kart. Jeśli nie dobierzesz 
poprawnie kart i nie powiesz rymowanki – odkładasz karty na miejsce. Gra 
odbywa się naprzemiennie: raz jeden gracz dobiera parę do wybranej karty i 
mówi rymowankę, raz drugi. Wygrywa ten gracz, który zbierze więcej par.

5)  Pobaw się z kolegą / koleŜanką w POSZUKIWACZY BLIŹNIAKÓW. KaŜde z Was 
koloruje swoje rysunki przedstawiające zwierzątka na dowolne kolory. Obowią-
zuje jednak zasada, Ŝe kaŜde ze zwierząt moŜna pokolorować tylko jednym ko-
lorem np. zielony ptak, róŜowy kot, fioletowy krokodyl. Następnie, kaŜdy wycina 
swoje karty, ale nie pokazuje koledze / koleŜance, na jakie kolory pomalował 
swoje obrazki. KaŜdy gracz układa swoje karty w porządku alfabetycznym (tak, 
jak na liście w słowniku HAPPY WORDS). Następnie rozpoczynamy porówny-
wanie naszych obrazków, mówiąc na głos następujące zdania:

   GRACZ1:                   GRACZ 2:
   My bird is green.         My bird is yellow. (Nie znaleźliśmy „bliźniaka“)
   My cat is black.           My cat is pink. (Nie znaleźliśmy „bliźniaka“)
   My chicken is orange.  My chicken is orange. (BRAWO!!! Znaleźliśmy BLIŹNIAKA!!!)

Wasze rysunki są takie same, więc moŜecie odłoŜyć swoje karty, układając je obok 
siebie. Ciekawe, ile „bliźniaków” uda Wam się odnaleźć?
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MY PORTFOLIO – znam nowe słowa! • ANIMALS
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MY PORTFOLIO – umiem pisać nowe słowa! • ANIMALS

ptakkot

kurczakkrowa

krokodylpies

kaczkasłoń
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MY PORTFOLIO – znam nowe słowa! • ANIMALS
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MY PORTFOLIO – umiem pisać nowe słowa! • ANIMALS

1 ryba3 ryby

ŜabaŜyrafa

kozahipopotam

końjaszczurka
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MY PORTFOLIO – znam nowe słowa! • ANIMALS
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MY PORTFOLIO – umiem pisać nowe słowa! • ANIMALS

3 myszymałpa

1 mysz1 owca

3 owcewąŜ

pająkogon
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MY PORTFOLIO – znam nowe słowa! • ANIMALS

Super

Good

Not very well

Moja znajomość słownictwa ANIMALS:

ANIMALS

26
        NEW WORDS !

Ye

s, 
I can!
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MY PORTFOLIO – umiem pisać nowe słowa! • ANIMALS

tygryszoo
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BRAWO!
Znasz juŜ

26 nowych
słów!
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Piosenka
W jaki sposób uczyć się nowej piosenki?

1)  Włącz prezentację multimedialną piosenki: SONGS and STORIESèANIMALS 
èSongèPLAY i wysłuchaj uwaŜnie piosenki obserwując animowany film. 

2)  Wydrukuj i przeczytaj słowa piosenki èDrukuj. Tłumaczenie tekstu na język  
polski pomoŜe Ci zrozumieć treść piosenki w języku angielskim.

3)  Kliknij na napisèPLAY, aby ponownie wysłuchać i obejrzeć prezentację piosenki. 
Tym razem, spróbuj włączać się do śpiewu.

4)  Kliknij na napisèKARAOKE, aby samodzielnie zaśpiewać piosenkę. Podświetlany 
tekst pomoŜe Ci nadąŜyć za tempem piosenki. Ćwicz dotąd, aŜ Twój śpiew 
będzie tak płynny, jak w prezentacji PLAY.

5)  Jeśli nie jesteś pewien / pewna, czy dobrze wymawiasz słowa piosenki, posłuchaj 
prezentacji PLAY jeszcze raz. Ćwicz, aŜ do bezbłędnego opanowania wymowy.

6)  Po kilkukrotnym wysłuchaniu i zaśpiewaniu piosenki, spróbuj samodzielnie 
przeczytać tekst starając się wymawiać wyrazy tak, jak słyszałeś / słyszałaś w 
prezentacji PLAY.

7)  Oceń swoje umiejętności wybierając jedną z buź, którą narysujesz w pustym kółku:

       jeśli płynnie i bez błędu potrafisz zaśpiewać nową piosenkę i przeczytać słowa

        jeśli potrafisz zaśpiewać nową piosenkę i przeczytać słowa, ale czasami     
się mylisz 

        jeśli nie potrafisz jeszcze zaśpiewać nowej piosenki i przeczytać słów         
(oznacza to, Ŝe musisz jeszcze poćwiczyć!)

8) Naucz kogoś z rodziny lub przyjaciół tej piosenki! Powodzenia!
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MY PORTFOLIO – znam nową piosenkę! • Ten Yellow Chickens

 Ten  yellow chickens sitting on the wall.
Dziesięć    Ŝółtych     kurczaków       siedzi          na murku.

 Ten  yellow chickens sitting on the wall.
Dziesięć    Ŝółtych     kurczaków       siedzi          na murku.

But when one yellow chicken accidentally falls,
 Lecz    kiedy    jeden     Ŝółty        kurczak      przez przypadek    spadnie,

There'll be  nine  yellow chickens sitting on the wall.
    To będzie      dziewięć   Ŝółtych      kurczaków     siedzieć        na murku.

Nine yellow chickens sitting on the wall.
Nine yellow chickens sitting on the wall.
But when one yellow chicken accidentally falls,
There'll be eight yellow chickens sitting on the wall.
             osiem

Eight yellow chickens sitting on the wall.
Eight yellow chickens sitting on the wall.
But when one yellow chicken accidentally falls,
There'll be seven yellow chickens sitting on the wall.
              siedem

Seven yellow chickens sitting on the wall.
Seven yellow chickens sitting on the wall.
But when one yellow chicken accidentally falls,
There'll be six yellow chickens sitting on the wall.
                        sześć



16

MY PORTFOLIO – znam nową piosenkę! • Ten Yellow Chickens

Super

Good

Not very well

Moja znajomość piosenki:Ye

s, 
I can!

Five... pięć...

Four... cztery...

Three... trzy...

Two... dwa...

One yellow chicken sitting on the wall.
 jeden

One yellow chicken sitting on the wall.
But when one yellow chicken accidentally falls...
There'll be no yellow chickens sitting on the wall!
   To nie będzie Ŝadnych Ŝółtych kurczaków          siedzących na murku!
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BRAWO!

Znas
z ju

Ŝ

nową pi
osen

kę!



Historyjka
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W jaki sposób uczyć się nowej historyjki?

1)  Włącz prezentację multimedialną historyjki: SONGS and STORIESèANIMALS 
èStoryèPLAY i wysłuchaj uwaŜnie  historyjki, obserwując  animowany film.

 

2)  Po obejrzeniu i wysłuchaniu całej historyjki, uruchom ją ponownie, klikając         
w przycisk èPLAY. Tym razem, staraj się głośno powtarzać usłyszane zadania 
zamieszczone pod kaŜdym z ekranów. Aby nauczyć się czytać, patrz uwaŜnie na 
tekst podczas słuchania. Klikając na ten przycisk:       usłyszysz tekst powtórnie. 
Ćwicz powtarzanie zdań z duŜą dokładnością!

3)  Wydrukuj i przeczytaj słowa historyjki èDrukuj. Tłumaczenie tekstu  na język 
polski pomoŜe Ci zrozumieć treść historyjki w języku angielskim.

4)  Jeśli nie jesteś pewien / pewna, czy dobrze wymawiasz słowa, posłuchaj prezen-
tacji PLAY jeszcze raz. Ćwicz kaŜde zdanie, aŜ do bezbłędnego opanowania 
wymowy.

5)  Oceń swoje umiejętności w czytaniu historyjki, wybierając jedną z buź, którą 
narysujesz w pustym kółku:

       jeśli płynnie i bez błędu potrafisz przeczytać tekst historyjki

       jeśli potrafisz przeczytać tekst historyjki, ale czasami się mylisz 

        jeśli nie potrafisz jeszcze samodzielnie przeczytać tekstu historyjki (oznacza 
to, Ŝe musisz jeszcze poćwiczyć!)

6)  Zachęć  kogoś z rodziny lub przyjaciół do obejrzenia i nauki czytania historyjki   
o piesku Bingo! PokaŜ, Ŝe nauka czytania po angielsku wcale nie jest trudna! 
Powodzenia!



MY PORTFOLIO – znam nową historyjkę! • Bingo the Dog

Hello! My name is Bingo. Bingo the dog.
Witajcie!       Nazywam się Bingo.                Piesek Bingo.

I am white. I have four legs, two ears 
   Jestem biały.         Mam      cztery nogi,       dwoje uszu

and a long tail.
    i         długi ogon.

 I live   with my family in a beautiful house.
Mieszkam        z moją rodziną              w pięknym  domku.

I like eating meat and I drink lots of water.
      Lubię jeść         mięso      i          piję          mnóstwo wody.

I sleep and    rest    in a big basket 
    Śpię          i      odpoczywam     w duŜym koszyku  

in the living room.
            w salonie.               

I like playing in the garden.
   Lubię bawić się           w ogrodzie.

The children throw my ball. 
         Dzieci             rzucają    moją piłkę.

 I run  and catch it in my mouth.
Ja biegam     i      chwytam ją   swoim pyszczkiem.

19



BRAWO!
Znasz juŜ

nową historyjkę!

Super

Good

Not very well

 Potrafię samodzielnie przeczytać historyjkę:

Ye

s, 
I can!

MY PORTFOLIO – znam nową historyjkę! • Bingo the Dog

I have many friends.
      Mam wielu przyjaciół.

This is Sally the cat and this is Miki the mouse.
 To jest kotka o imieniu Sally,      a       to jest     myszka o imieniu Miki.

This is Lucy the horse and this is 
   To jest konik o imieniu Lucy,          a       to jest

Fred the hedgehog.
jeŜ o imieniu Fred.

Goodbye!
   śegnajcie!
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HAPPY WORDS to nie tylko słownik, ale równieŜ uniwersalny i spójny 
materiał edukacyjny, który uczy słownictwa we właściwym kontekście, 
zrozumiałym i przyjaznym dla dziecka. Organizacja materiału zapewnia 
rzetelną ocenę postępów ucznia na drodze do zdobycia między-
narodowych kwalifikacji językowych! Pomaga w rozwijaniu nawyków 
samokształceniowych, daje moŜliwości efektywnej nauki literowania, 
a takŜe mówienia, proponując wiele uŜytecznych zwrotów przydatnych 
w codziennej komunikacji.
Bez względu na to, z jakiego podręcznika dziecko korzysta, HAPPY 

WORDS doskonale posłuŜy jako materiał utrwalający i rozwijający 
kaŜdy program nauczania języka angielskiego realizowany w szkole. 
MoŜe być teŜ traktowany jako elementarz języka angielskiego dla tych, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z angielskim i chcą osiągnąć 
szybki sukces!
Zapraszamy do zakupów : www.bingoeducation.com/sklep




