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SONG

JOKER’S LOTTERY

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• utrwala tekst i rytm piosenki; 
• osłuchuję się z brzmieniem języka angielskiego; 
• rozpoznaje słownictwo, z którym zapoznał się na wcześniejszej lekcji; 
• rozumie i potrafi pokazać, niektóre zdania z piosenki.

WOW! It’s fantastic!

HEY! What are you doing?

I’m drawing a picture.

I’m cutting the paper.

I’m walking on the rope.

I’m writing and juggling.

I’m doing gymnastics and telling jokes. 

WOW! It’s fantastic!

HEY! What are you doing?

Are you drawing a picture?

Are you cutting the paper?

Are you walking on the rope?

Are you writing and juggling?

Are you doing gymnastics and telling jokes? 

WOW! It’s fantastic!

HEY! What are you doing?

Stand in a circle and listen to the song.  
Show the actions from the song.

Stań w kole i posłuchaj piosenki.  
Pokaż czynności, które w niej usłyszysz.
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Usiądź w ławkach. Nauczyciel wytłumaczy 
zasady czasu Present Continuous. Przeczytajcie 
razem rymowankę. Stań w parach i zagraj w 
grę: Co ja robię? Uczniowie pokazują różne 
czynności z tego rozdziału.  
Ich partnerzy odgadują czynność  
używając czasu Present Continuous.

Sit down at your desks. The teacher explains the 
rules of the Present Continuous tense. Read the 
rhyme together. Stand in pairs and play the game: 
What am I doing? Students mime different actions 
from this unit. Their partners have to guess the 
action using the Present Continuous tense.

GRAMMAR

VOCABULARY
Sit down in a circle with your followers. Your teach-
er will put the WORDCARDS on the floor so the stu-
dents can reach them. When the teacher shouts 
out a sentence, you should hit it with your follower.

Usiądź w kole ze swoimi followersami. Nauczyciel 
rozłoży karty na podłodze, a kiedy wypowie 
konkretne zdanie, znajdź je i uderz je followersem.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• utrwala nową konstrukcję w języku angielskim; 
• utrwala obrazek Jokera jadącego na rowerze i zapamiętuje 
 co się stanie jeśli zapomni o jakimś elemencie: rower się przewróci; 
• utrwala rymowankę o Jokerze; 
• próbuje samodzielnie powiedzieć zdanie; 
• zwraca uwagę na czasownik TO BE oraz końcówkę ING i wie czemu jej używa.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• utrwala nowe zdania w języku angielskim; 
• zauważa i odczuwa satysfakcję z faktu, iż zna już niektóre słowa 
 w języku angielskim; 
• potrafi rozpoznać i wskazać usłyszane zdania; 
• potrafi przeczytać zdania.

PROJECT
Cut the circus and the title, in the meantime listen
to the song WHAT ARE YOU DOING? Stick the title  
to the circus. Put it to JOKER’S ENVELOPE. 

Wytnij cyrk i tytuł, w międzyczasie posłuchaj 
piosenki: What are you doing? Przyklej tytuł 
na cyrk. Włóż projekt do koperty Jokera. 

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• rozbudza zaciekawienie przygodami Jokera i sprawia, że z chęcią 
 uczy się języka angielskiego; 
• osłuchuje się z piosenką z rozdziału pierwszego; 
• utrwala nowe słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznawanie  
 w tym rozdziale.

I am drawing  
a picture.

I am cutting 
the paper.

I am writing.I am telling jokes.
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REVISION
Play JOKER’S FERRIS WHEEL. Zagraj w Diabelski Młyn Jokera.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• przypomina i utrwala sobie konstrukcje z którymi może mieć kłopoty; 
•  przypomina i utrwala sobie słownictwo poznawane w rozdziale pierwszym; 
• dowiaduje się nowych informacji o swoich kolegach; 
• nawiązuje nowe kontakty; 
• uświadamia sobie, że język angielski może służyć komunikacji.

YOUR FRIEND YOUR FRIEND

SPEAKING
Blow three balloons. Students hit the balloons in 
pairs, if they hit the balloon they ask and answer 
the questions: WHAT IS YOUR NAME?  
HOW OLD ARE YOU? HOW ARE YOU?

Nadmuchaj trzy balony. Uczniowie uderzają 
balony w parach, zadają sobie pytania i na nie 
odpowiadają, za każdym razem kiedy uderzą balon: 
Jak masz na imię? Ile masz lat? Jak się masz?

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• konstruuje samodzielnie dialog; 
• bierze odpowiedzialność za zadanie (sam wybiera o co pyta, 
 utrwalając przy tym słownictwo z rozdziału); 
• nawiązuje nowe kontakty; 
• uświadamia sobie, że język angielski może służyć komunikacji.
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WRITING

LISTENING

Sit down on the floor with your friend and write five 
times: “AM” and “ING” with your finger on your friend’s 
back. Then swap the pair and do the same. Sit down 
at your desk, take a pencil and add AM and -ING to 
the actions. Then read the sentences with your friend.

Usiądź na podłodze z kolegą i napisz pięć razy: “AM” 
oraz “ING” za pomocą swojego palca na plecach 
kolegi. Następnie zamień parę i wykonaj ponownie 
to samo. Usiądź w ławce, weź ołówek i dodaj AM 
oraz końcówkę -ING do czynności. Następnie 
przeczytaj wszystkie zdania ze swoim kolegą. 

Sit down at your desk, listen and circle what Peter 
is doing.

Usiądź w ławce, posłuchaj i zaznacz  
co robi Peter.

CO UCZNIOWI DA TO CWICZENIE?

• dzięki kilku powtórzeniom, uczeń zapamiętuje jaki czasownik TO BE  
 i jaką końcówkę dodajemy do czasowników w czasie Present Continuous; 
• utrwala konstrukcję zdań twierdzących w czasie Present Continuous.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• rozumie z kontekstu o jakich czynnościach mowa; 
• utrwala poznane słownictwo; 
• rozpoznaje głównych bohaterów podręcznika.

READING

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• rozumie sens historyjki; 
• zauważa, że zna juz niektore słowa w jezyku angielskim; 
• odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące historyjki; 
• próbuje samodzielnie czytać fragmenty historyjki; 
• interesuje się historią, dzięki czemu chętnie uczestniczy w zajęciach.

1. I                     draw                 a picture.
2. I                     cutt                the paper.
3. I                     writ              .
4. I                     tell                jokes.

Usiądź w kole. Nauczyciel wręczy Ci 
pomieszane STORYCARDS, które należy 
poukładać w odpowiedniej kolejności. 
Następnie przeczytaj komiks w grupach 
czteroosobowych. 

Sit down in a circle. Your teacher is going
to give you STORYCARDS in jumbled order.
Listen carefully to the story and put the cards
in the correct place. Then read the comic in 
groups of four. 
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HOMEWORK

JOKER’S CIRCUS

Draw and write what you are doing at home. Narysuj i napisz co robisz w domu.

Dzieci uczą się rymowanki.

 
Uczniowie biorą pacynki, słuchają 
komiksu i odgrywają historyjkę. 
Nauczyciel zadaje pytania:

Students learn the rhyme. 
 
Students take puppets, listen to the comics and 
act out the story. Teacher asks questions: 
What are the names of the characters?  
What is the title of this text? What is funny?

Rhyme at the end: 
Rymowanka na koniec:

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• zaczyna rozumieć sens historyjki; 
• ma szansę sprawdzić się w roli aktora; 
• poznaje nowe konstrukcje zdań; 
• odpowiada na pytania nauczyciela w języku angielskim.

1. Song

2. Vocabulary

3. Grammar

4. Project

5. Speaking

6. Writing

7. Listening

8. Reading

GOLD BELL COLLECTION

TEN ELEVEN
TWELVE

THIRTEEN FOURTEEN FIFTEEN

SIXTEEN SEVENTEEN EIGHTEEN

NINETEEN TWENTY

NUMBERS 10-20
Usiądź w parach, weź ze sobą followersy. 
Przeczytaj i wskaż odpowiednie liczby. 
Następnie powiedz jedną liczbę swojemu 
partnerowi, a on/ona próbuje ją wskazać za 
pomocą followersa.

Sit down in pairs and take your followers. Read 
and point the correct numbers. Then say one 
number to your partner and he/she tries to 
point the correct number with the follower.

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY



8786

JOKER’S LOTTERY

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• poznaje nową piosenkę w języku angielskim; 
• osłuchuję się z brzmieniem języka angielskiego; 
• zauważa rytm piosenki; 
• rozpoznaje niektóre wyrazy w języku angielskim; 
• poznaje słownictwo związane ze sportem i oswaja się z ich wymową.

I can play football

He can play baseball

She can skip and dance 

so tell me please, 

what, what, what can you do?

I can swim, swim swim 

in the swimming pool.

We can rollerblade

They can skate

I can play hide and seek 

so tell me please, 

SONG

Stań w kole, posłuchaj piosenki i podskocz jeśli  
usłyszysz nazwę jakiegoś sportu.

Stand in a circle, listen to the song and jump when
you hear any name of the sport.

what, what, what can you do?

I can swim, swim swim 

in the swimming pool.

He can fly a kite

We can ride a bike

She can play basketball 

and tell me please,

what, what, what can you do?

I can swim, swim swim 

in the swimming pool.
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GRAMMAR 
Usiądź na podłodze bez żadnej książki. 
Nauczyciel otworzy książkę i przeczyta z Tobą 
zdania oraz zada pytania dotyczące Twoich 
umiejętności. Następnie, biegnij do swojej książki, 
usiądź w ławce i przez jedną minutę pokoloruj na 
zielono uśmiechnięte buzie jeśli umiesz wykonać 
daną czynność oraz na czerwono smutne buzie 
jeśli nie potrafisz wykonać danej czynności.

Sit down on the floor without any book. The teacher
opens this exercise and reads with you the sen-
tences and asks if you can do it or not. Then you 
run to your books, sit down at your desks and you
have one minute to colour the green happy face if 
you can do the action and the red sad face if you 
can’t do the action.

VOCABULARY
GRA: RZUT PIŁKĄ. Uczniowie stoją w linii. 
Nauczyciel rozkłada obrazki na podłodze  
i głośno je nazywa. Uczniowie rzucają piłkami 
w obrazki, które usłyszą.

THROW THE BALL. Students stand in a line. Teacher 
puts the flashcards on the floor and calls out the 
sentences. Students throw the balls to the pictures 
that they hear.

I can play  
basketball.

Daisy can 
play football.

Peter can 
rollerblade.

Alice can play  
baseball.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• poznaje nową konstrukcję w języku angielskim, zdania  
 z czasownikiem CAN-umieć, potrafić; 
• zapoznaje się ze znaczeniem czasownika CAN; 
• zauważa, że zdania dotyczą prawdziwego życia, dzięki czemu  
 konstrukcja wydaje się być łatwiejsza do przyswojenia.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• poznaje słownictwo związane ze sportem w języku angielskim; 
• zauważa, że zna już niektóre słowa w języku angielskim; 
•   potrafi rozpoznać i wskazać ze zrozumieniem ćwiczone zdania; 
•   zapoznaje się z materiałem, który będzie pojawiać się w rozdziale drugim.

I can play football.  

I can play basketball. 

I can fly. 

I can ski. 

I can swim.  

I can dance.

I can juggle.  

I can walk on the rope.

PROJECT
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REVISION: Unit 1 Vocabulary
Listen and point the pictures in your book. Then 
stand up and point the flashcards with finger in 
the same order as in your book when your teacher 
says the sentence. Mix the pictures, repeat sen-
tences after your teacher like ROBOTS and point 
the correct picture.

Posłuchaj i wskaż na karty obrazkowe  
w Twojej książce. Następnie wstań i wskaż karty 
obrazkowe, które są poukładane  w tej samej 
kolejności jak w książce. Następnie wymieszaj karty 
obrazkowe, powtarzaj zdania za nauczycielem jak 
ROBOT i wskazuj na odpowiednie karty obrazkowe.

SPEAKING

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• uczeń poznaje nowe zdania w języku angielskim; 
• zauważa, że zna juz niektore słowa w jezyku angielskim; 
• uczeń umie rozpoznać i wskazać usłyszane zdania; 
• zapoznaje się z materiałem, który będzie pojawiać  
 się w rozdziale pierwszym.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• utrwali konstrukcję z czasownikiem CAN; 
• przeprowadzi krótki dialog z kolegami z klasy; 
• pozna umiejętności swoich kolegów.

Stand in pairs. Pretend you are a baby Joker and 
mime different action. Your partner says what you 
do. Then swap the roles.

Udawaj, że jesteś malutkim Jokerem. Twój partner 
zgaduje co robisz. Następnie zamień się rolami.

I am drawing  
a picture.

I am cutting 
the paper.

I am writing.I am telling jokes.

Usiądź w ławce I podczas wykonywania tego 
ćwiczenia, słuchaj piosenki: I like sunny days. 
To jest Twój projekt na cały rozdział 2. Przygotuj 
park dla nowych ludzi. Pokoloruj na zielono: 
trawę i drzewa; żółto: słońce; niebiesko: niebo. 
Odpowiedz na pytania: Co można robić  
w parku? Czy lubisz chodzić do parku?

Sit down at your desk and during this exercise 
listen to the song: I like sunny days. This is your 
project for the whole unit 2. Prepare your park for 
new people. Colour green: grass, trees; yellow: the 
sun; blue: the sky. Answer the question: What can 
you do in the park? Do you like going to the park?

PROJECT

CO UCZNIOWI DA TO CWICZENIE?

• rozwija umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji; 
• poszerza zainteresowania dotyczące nauki nowego języka; 
• odczuwa satysfakcję z wykonywania długoterminowego projektu,  
 który jest wykorzystywany na każdych zajęciach; 
• chce chwalić się i prezentować swój projekt, dzięki czemu lepiej  
 zapamiętuje utrwalany materiał.
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WRITING
Połóż książki w linii. Stań w linii trzy metry  
od książki. Kiedy nauczyciel wypowie numer 
zdania, podbiegnij do zadania i uzupełnij tę 
lukę, a następnie wróć do linii. Wykonaj to tak 
szybko jak tylko potrafisz.

Put this book in a line. Stand in a line three metres
from your books. When the teacher says the num-
ber of the sentence, run to your task and write the 
missing information then come back to the line.
Do it as fast as possible.

LISTENING
Sit down at your desk. Listen and number 
what Joker can do.

Usiądź w ławce. Posłuchaj i ponumeruj  
co Joker potrafi robić.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• dzięki kilku powtórzeniom, uczeń zapamiętuje jak pisze się w języku  
 angielskim dane sporty; 
• utrwala konstrukcję zdania z czasownikiem CAN – umieć, potrafić; 
• dzięki motywującej zabawie, nie odczuwa znużenia podczas  
 ćwiczenia pisemnego.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• rozumie z kontekstu o jakich czynnościach mowa; 
• utrwala poznane słownictwo; 
• rozumie znaczenie czasownika CAN; 
• rozpoznaje głównych bohaterów podręcznika.

1. I can play    b     s     e     ba     l.

2. I can play    ba     e               l.

3. I can play    f          tba          .

4. I can play         o          e     b     a     e.

READING
Usiądź na podłodze w parach. Połóż książki na 
podłodze. Jedna osoba wstaje i czyta jedno zdanie 
(książki pozostaw na podłodze, nie można ich 
ruszyć), następnie usiądź i druga osoba wykonuje 
to samo. W ten sposób przeczytaj cały tekst.

Sit down in pairs on the floor. Put your books
on the floor. One person stands up and reads
one sentence (leave the book on the floor,
you can`t move it) then sits down and the
other person does the same. In this way read
the whole text.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• rozumie sens tekstu; 
•   zauważa, że zna juz niektore słowa w języku angielskim; 
•   odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące tekstu; 
•   próbuje samodzielnie czytać tekst; 
•   interesuje się ciekawostkami ze świata, dzięki czemu  
 chętnie uczestniczy w zajęciach.

UNDERWATER HOCKEY
Hockey is a game for everybody. You can play outdoors,
on ice and now we play hockey underwater!
Two teams of six try to score a goal. This sport is known 
all over the world!
Can you play hockey? Can you play underwater hockey?
Would you like to try it?
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HOMEWORK
Odpowiedz na pytania.  
Napisz: Yes, I can. / No, I can’t.

Answer the questions. Write: Yes, I can. / No, I can’t.

JOKER’S CIRCUS
Uczniowie biorą pacynki, słuchają 
komiksu i odgrywają historyjkę. 
Nauczyciel zadaje pytania.

Students take puppets, the teacher reads the 
comics and the students act out the story. Teacher 
asks the questions: What are the names of sports 
in the comics? What is the title of the comics? 
What is funny?

Can you play hockey?  

Can you swim? 

Can you play football?  

Can you do gymnastics?  

Can your grandma juggle?  

Can you cut the paper? 

Yes, I can   /   No, I can’ t

CO UCZNIOWI DA TO CWICZENIE?

• poznaje temat komiksu; 
• ma szansę sprawdzić się w roli aktora; 
• poznaje nowe konstrukcje zdań; 
• odpowiada na pytania nauczyciela w języku angielskim.

1. Song

2. Vocabulary

3. Grammar

4. Project

5. Speaking

6. Writing

7. Listening

8. Reading

BELLS COLLECTION
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JOKER’S LOTTERY

SONG

Stań w kole. Zacznij chodzić w rytm muzyki, kiedy 
usłyszysz w piosence wyraz LIKE, podskocz dwa 
razy. Następnie posłuchaj piosenki jeszcze raz,  
kiedy muzyka się zatrzyma, zastygnij w nierucho-
mej pozycji.

Stand in a circle. Walk around, when you hear the 
word LIKE jump two times. Then listen to the song 
one more time, when the music stops freeze.

I like sunny days,

I like snowy days,

I like windy days,

I like cloudy days.

Is it sunny?

Is it snowy?

Is it windy?

Is it cloudy?

Is it stormy?

Is it rainy?

Is it foggy?

Is it icy?

When it’s hot I go  

to the beach, oh no!

Then I go to swim

with the crabs and seals.

I like stormy days,

I like rainy days,

I like foggy days,

I like icy days.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• wprowadzenie nowych zwrotów poprzez muzykę, pomoże uczniom  
 je zapamiętać; 
• regularnie słuchana piosenka, pomoże uczniom przyswoić całkowicie  
 nowe zwroty;  
• piosenka prowadzi i angażuje do nauki poprawnego wypowiadania 
 zwrotów angielskich; 
• uczeń osłuchuje się z rytmem piosenki i nowym słownictwem,  
 nawiązującym do rozdziału trzeciego.
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GRAMMAR 
Twój nauczyciel wytłumaczy Ci zasadę użycia 
czasownika HAVE, HAS – mieć. Następnie 
usiądź w grupach 3-osobowych i powiedz pięć 
zdań o tym co posiadasz (Ja mam latawiec). 
Zapamiętaj zdania kolegów. Nastepnie powiedz 
5 zdań o tym co posiadają Twoi koledzy.

Your teacher is going to explain you the rules of us-
ing HAVE and HAS. Then sit down in groups of three 
and say five sentences what you have (I have got  
a kite). Remember your friends sentences. Next say 
five sentences about your friend (He has got a kite).

VOCABULARY
Uczniowie oraz nauczyciel siadają w kole. 
Nauczyciel podaje jedną kartę obrazkową 
w lewą stronę i nazywa ją np. „It`s sunny”. 
Uczniowie podają sobie kartę, nazywając 
ją w ten sam sposób. Gdy karta wróci do 
nauczyciela, wprowadzane jest kolejne nowe 
zdanie, kiedy już zostaną wprowadzone 
wszystkie zdania, nauczyciel czeka, aż karta 
znajdzie się w połowie drogi i dokłada kolejną 
kartę podając ją w tym samym kierunku. Karty 
nie mogą się spotkać!

GAME: Circle Pass. The students and the teacher  
sit in a circle. The teacher starts by passing a 
picture card to the student on his left, saying, “It’s 
sunny.” The student takes the card and passes it 
to the next student, saying, “It’s sunny.” The card is 
passed around the circle. When the card returns 
to the teacher, the teacher puts that card aside 
and introduces a new card in the same manner. 
Next the teacher waits until a card has reached 
the halfway mark, then introduces a second card 
going in the same direction. The cards can’t meet 
together!

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• poznaje nową konstrukcję w języku angielskim, zdania  
 z czasownikiem CAN-umieć, potrafić; 
• zapoznaje się ze znaczeniem czasownika CAN; 
• zauważa, że zdania dotyczą prawdziwego życia, dzięki czemu  
 konstrukcja wydaje się być łatwiejsza do przyswojenia.

PROJECT
Cut the pictures and listen to the song from unit 3: 
I like sunny days. What do the pictures mean?

Wytnij ilustracje i posłuchaj piosenki  
z rozdziału 3: I like sunny days.  
Co oznaczają te ilustracje?

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• rozwija umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji; 
• poszerza zainteresowania dotyczące nauki nowego języka; 
• odczuwa satysfakcję z wykonywania długoterminowego projektu,  
 który jest wykorzystywany na każdych zajęciach;

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• poznaje słownictwo związane z pogodą w języku angielskim; 
• zauważa, że zna już niektóre słowa w języku angielskim; 
• potrafi rozpoznać i wskazać ze zrozumieniem ćwiczone zdania; 
• zapoznaje się z materiałem, który będzie pojawiać się w rozdziale trzecim.
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REVISION: Unit 2, Lesson 1, Grammar
Sit down on the floor without any book. The teacher 
opens this exercise and reads with you the sen-
tences and asks if you can do it or not. Then you 
run to your books, sit down at your desks and
you have one minute to color a green happy face  
if you can do the action and red sad face if you
can’t do the action.

Usiądź na podłodze bez żadnej książki. Nauczyciel 
otworzy książkę i przeczyta z Tobą zdania oraz zada 
pytania dotyczące Twoich umiejętności. Następnie, 
biegnij do swojej książki, usiadź w ławce i przez 
jedną minutę pokoloruj na zielono uśmiechnięte 
buzie jeśli umiesz wykonać daną czynność oraz na 
czerwono smutne buzie, jeśli nie potrafisz wykonać 
danej czynności.

SPEAKING

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• poznaje nową konstrukcję w języku angielskim, zdania z czasownikiem 
 CAN – umieć, potrafić; 
• zapoznaje się ze znaczeniem czasownika CAN; 
• zauważa, że zdania dotyczą prawdziwego życia, dzięki czemu  
 konstrukcja wydaje się być łatwiejsza do przyswojenia.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• utrwali konstrukcję z czasownikami CAN, HAVE, HAS; 
• przeprowadzi krótki dialog z kolegami z klasy; 
• nawiąże nowe relacje ze swoimi kolegami.

Stand in two rows. Take your BOLID, CAN, HAVE and 
HAS from the project. Ask your partner’s characters: 
Bolid, have you got .. (a kite)..? Has she got ..( a 
dog)..? Can you .. (jump)..? Your partner’s charac-
ters answer the questions. After every conversation 
move one place to speak with another friend.

Stań w dwóch liniach. Weź ze sobą BOLID, CAN, 
HAVE i HAS z projektu. Zapytaj postaci swojego 
kolegi: Bolid, czy masz .. (latawiec)..? Czy ona ma.. 
(psa)..? Czy umiesz ..(skakać)..? Postaci Twojego 
kolegi odpowiadają na pytania.  
Po każdej konwersacji, przesuń się o jedno miejsce, 
aby porozmawiać z innym kolegą.

I can play football.  

I can play basketball. 

I can fly. 

I can ski. 

I can swim.  

I can dance.

I can juggle.  

I can walk on the rope.

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY



175174

WRITING
Połóż książki w linii. Stań w drugiej linii trzy 
metry od książki. Kiedy nauczyciel wypowie 
numer zdania, podbiegnij do książki i je 
uzupełnij za pomocą wyrazów: LIKE / DON’T  
LIKE. Wróć do linii najszybciej jak tylko potrafisz.

Put your books in a line and stand in the second 
line three metres away from your books. When the
teacher says the number of the sentence, run to 
your task and fill the gap with: LIKE / DON’T LIKE.
Come back to your place as fast as possible.

LISTENING
Listen and mime the sentences related to the 
weather with your body.

Posłuchaj i pokaż swoim ciałem zdania 
związane z pogodą.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• dzięki kilku powtórzeniom, uczeń zapamiętuje pisownię zdań  
 dotyczących preferencji; 
• utrwala konstrukcję zdania z czasownikiem LIKE (zdania twierdzące  
 i przeczące); 
• dzięki motywującej zabawie, nie odczuwa znużenia podczas  
 ćwiczenia pisemnego.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• rozumie o jakiej pogodzie mowa; 
• utrwala poznane słownictwo; 
• rozpoznaje głównych bohaterów podręcznika; 
• dzięki motywującej zabawie, nie odczuwa znużenia podczas  
 ćwiczenia ze słuchu.

READING
Usiadź w kole. Nauczyciel przeczyta Ci tekst. 
Posłuchaj go uważnie i odpowiedz na pytania:  
Czy podobała Ci się ta historia? Skąd pochodzi 
JOKER? Jak ma na imię książe? Następnie 
usiądźcie w parach i przeczytajcie ten tekst  
jednym głosem. Pamiętaj o pokazywaniu emocji!

Sit down in a circle. Your teacher is going to read
this text. Listen carefully to the story. Answer the
questions: Do you like the story? Where is JOKER
from? What is the name of the prince? Then sit
down in pairs and read this text in one voice.
Remember about showing the emotions!

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• rozumie sens tekstu; 
• zauważa, że zna juz niektore słowa w jezyku angielskim; 
• odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące tekstu; 
• próbuje samodzielnie czytać fragmenty historyjki; 
• interesuje się historią, dzięki czemu chętnie  
 uczestniczy w zajęciach.

THE PRINCE NAMED PETER

Once upon a time, there was a prince named Peter.  
He lived on the magic island.

Peter: Hello my friends! Where are you from?
Alice, Daisy, Joker: We are from the circus. Who are you?
Peter: I am the Prince of this island. Its name is Jokermania.
Joker: Wow! My name is Joker! It’s strange...

I                          sunny days.

I                          cloudy days.

I                          windy days.

I                          rainy days.

I                          stormy days.

I                          snowy days.
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HOMEWORK
Napisz jaka jest pogoda obok obrazków.What’s the weather like? Answer the question next 

to the pictures.

JOKER’S CIRCUS
Stań w grupie, weź pacynki, odegraj  
i przeczytaj historyjkę. Pamiętaj  
o śmiesznych głosach!

Stand in a group, take puppets, act and read the 
story. Remember about funny voices!

1. Song

2. Vocabulary

3. Grammar

4. Project

5. Speaking

6. Writing

7. Listening

8. Reading

BELLS COLLECTION

CO UCZNIOWI DA TO CWICZENIE?

• poznaje kolejną odsłonę komiksu; 
• ma szansę sprawdzić się w roli aktora; 
• poznaje nowe konstrukcje zdań; 
• czyta komiks z pomocą nauczyciela; 
• odpowiada na pytania nauczyciela w języku angielskim.
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SONG
Sit in a circle.One student becomes a Dj and can 
make music louder, quieter or stop recording.  
The group follows the Dj and sings the song.

Usiądź w kole . Jeden z uczniów zostaje Dj-em. 
Podgłaśnia lub ścisza muzykę, może też zatrzymać 
nagranie. Uczniowie podążają za Dj, i śpiewają 
piosenkę.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• potrafi samodzielnie zaśpiewać, a także dokończyć fragment tekstu piosenki; 
• rozpoznaje większość zdań, z którymi zapoznał się na wcześniejszej lekcji; 
• rozpoznaje i potrafi nazwać warzywa i owoce występujące w tekście piosenki; 
• nabiera pewności siebie w używaniu zwrotów w języku angielskim.

JOKER’S LOTTERY

What do you like?

Tell me, what he really likes.

What do you like?

Tell me, what she really likes.

I like an apple, lemon, peach.

He likes lettuce, onion, cheese.

She likes mushrooms, cabbage, peas.

We like eating everything here.

What does she like?

Tell me, what she really likes.

What does he like?

Tell me, what he really likes.DO NOT COPY
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Uczniowie siadają w parach. Jeden z uczniów 
mówi odpowiedź na pytanie używając “LUBIĘ/
NIE LUBIĘ..., ON/ONA LUBI/NIE LUBI...”, a drugi musi 
zgadnąć jakie było pytanie.

Guess the question. Students sit in pairs. One 
person says the answer to a question using “I LIKE/
DON’T LIKE ... SHE/HE LIKES/DOESN’T LIKE...” and the 
other student must quess what was the question.

GRAMMAR

VOCABULARY
Sit in a circle with your book. Listen and point with 
your nose to the correct pictures. Then the teacher 
plays the music. When the music stops, teacher 
says a sentence, students must stand next to the 
correct flashcard and repeat the sentence before 
music is on again.

Usiądź w kole. Słuchaj i wskazuj obrazki nosem. 
Następnie nauczyciel włącza muzykę. Gdy piosenka 
się zatrzyma, nauczyciel mówi zdanie, a uczniowie 
muszą stanąć obok odpowiedniej karty i je 
powtórzyć zanim muzyka zagra ponownie.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• ??

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• utrwala poznane zdania w języku angielskim; 
• zauważa i odczuwa satysfakcję z faktu, iż zna juz niektore słowa  
 w jezyku angielskim; 
• potrafi rozpoznać i wskazać usłyszane zdania; 
• potrafi przeczytać większość zdań – próbuje samodzielnie powtarzać/ 
 tworzyć zdania.

PROJECT
Sit down at your desk and cut the products. While 
cutting listen to the song from unit 4. Then take out the 
shop, all the products and the money. Repeat with your 
teacher what sentences you can use in a shop. Leave 
the cutouts at your desk for a while, you will need them 
in a moment.

Usiądź w ławce i wytnij produkty. Podczas 
wycinania posłuchaj piosenki z rozdziału 4. 
Następnie wyjmij wycięty sklep, wszystkie 
produkty oraz pieniądze. Przypomnij sobie  
z nauczycielem, jakich zwrotów możesz użyć 
w sklepie. Następnie pozostaw wycinanki na 
ławce, będą Ci za chwilę potrzebne.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• Uczeń tworzy kolejną część projektu, która będzie mu potrzebna  
 do odgrywania scenek w sklepie; 
• utrwala  nazwy produktów, które może zakupić w sklepie; 
• utrwala podstawowe zwroty, które będzie mógł wykorzystać  
 w zagranicznym sklepie; 
• coraz sprawniej tworzy własne dialogi w języku angielskim.

What do you like?

What does she like? 

What does he like? 

I like ...

She likes...

He likes...

I don’t like... 

She doesn’t like...

He doesn’t like...
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Sit down in pairs.Take the cards connected with
the weather from the project. Put them in a pile.
Take one card from the top and say true or false
sentence about it. Your partner tries to guess if it  
is true or false.

Usiądź w parach. Ułóż karty związane z pogodą ze 
swojego projektu na stosie. Weź pierwszą kartę z góry 
i powiedz prawdziwe lub fałszywe zdanie o tym co 
masz. Twój kolega próbuje zgadnąć czy Twoje zdanie 
jest prawdziwe, czy fałszywe. 

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• rozpoznaje i nazywa obrazki z kart; 
• bierze odpowiedzialność za zadanie; 
• nawiązuje nowe kontakty; 
• uświadamia sobie, że język angielski może służyć komunikacji.

SPEAKING
Stand in pairs and take a chair with you (that will  
be your shop). One person is Joker – the customer 
and the other person is Alice – a shop assistant.  
Create the dialogues like below. Take your shop, 
money and all the products. Then change the roles!

Stań w parach zabierając ze sobą krzesło  
(to będzie Wasz sklep). Jedna osoba jest Jokerem 
– klientem, druga osoba jest Alicją – sprzedawcą. 
Stwórz dialogi, takie jak poniżej. Weź ze sobą sklep, 
pieniądze, wszystkie produkty. Następnie zamień 
się rolami! 

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• Uczeń poznaje i utrwala zwroty, których może używać  
 w zagranicznym sklepie; 
• uświadamia sobie, że język angielski może mu się przydać  
 w naturalnych sytuacjach życiowych za granicą; 
• poprzez zabawę chętnie powtarza i zapamiętuje całe zdania oraz 
 liczebniki od 1 do 100; 
• tworzy swoje własne, angielskie dialogi.

REVISION: 
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WRITING

LISTENING

Sit down in a circle. Write down EAT or EATS. Then 
check the exercise with the group. Teacher reads 
the correct sentence, if you did it correct, clap your 
hands, if not, jump and correct the mistake.

Usiądź w kole. Uzupełnij zdania odpowiednią 
formą EAT lub EATS. Następnie sprawdź 
odpowiedzi z grupą. Nauczyciel przeczyta 
zdania. Jeśli masz poprawną odpowiedź, 
klaśnij, jeśli nie, podskocz i popraw błąd.

Sit at your desk with your book. Listen to the re-
cording and match the pictures to the seasons.

Usiądź w ławce. Posłuchaj nagrania i połącz 
obrazki z porami roku.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• uczy się rozpoznawać osoby, a co za tym idzie kiedy dodać 
 końcówkę ‘s’ lub ‘es’ do czasowników; 
• potrafi zrozumieć zdanie i samodzielnie je czyta; 
• pogłębia znajomość czasu Present Simple.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• potrafi rozpoznać, wysłuchać i zaznaczyć o jakich produktach mowa; 
• utrwala znajomość nazw pór roku; 
• odczuwa satysfakcję z faktu, iż potrafi rozpoznać/przeczytać większość 
 poznawanych na lekcjach wyrazów/zdań.

READING

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• poznaje i utrwala nowe słownictwo związane z żywnością; 
• uczy się czytać dłuższe teksty w języku angielskim; 
• uzupełnia z pamięci brakujące wyrazy z tekstu; 
• zna już dużą część tekstu na pamięć; 
• uświadamia sobie, że język angielski może służyć do komunikacji  
 w prawdziwych sytuacjach życia codziennego.

Usiądź w kole. Nauczyciel przeczyta Ci przepis 
(uczniowie mówią czego brakuje). Następnie 
przeczytaj tekst w parach: pierwsza osoba jedno 
zdania, druga osoba kolejne zdanie. Odpowiedz 
na pytania (nie musisz ich zapisywać). 

Sit down in a circle. Your teacher will read the 
recipe (students say what is missing). Then 
read the text in pairs: the first person one 
sentence, the second person the other sen-
tence Answer the questions (you don’t have 
to write them down but you can).

I never                   flowers.

She sometimes                   apples.

My mum usually                   bananas.

My mum and dad always                   cucumbers.

Daisy often                   the lettuce.

Peter and Joker always                   tomatoes.

1 banana

1 cup of blueberries

1 cup of milk or yogurt

1                             of ice  

Place all                            into a                   and blend  

on a smoothie                       or                            

for 30 to 60 seconds. Pour into a glass.

Enjoy your meal!
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HOMEWORK

JOKER’S CIRCUS

Write the seasons. Podpisz pory roku.

Stań w grupie, weź pacynki, odegraj i 
przeczytaj historyjkę. Pamiętaj o śmiesznych 
głosach! Odpowiedz na pytanie: Co zmieniło 
się w dzisiejszej wersji komiksu?

Stand in a group, take puppets, act and read the
story. Remember about funny voices! Answer the
question: What has changed in today`s comics?

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• poznaje kolejną odsłonę komiksu; 
• ma szansę sprawdzić się w roli aktora; 
• poznaje nowe konstrukcje zdań; 
• czyta komiks z pomocą nauczyciela; 
• odpowiada na pytania nauczyciela w języku angielskim.

1. Song

2. Vocabulary

3. Grammar

4. Project

5. Speaking

6. Writing

7. Listening

8. Reading

BELLS COLLECTION
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SONG
Sit in a circle. Teacher prepares words connected
with emotions on small pieces of paper. Then one
student picks up a card with a name of emotion.
Students sing a song with, e.g., a tired voice.

Usiądź w kole. Nauczyciel zapisuje wyrazy 
związane z emocjami na małych karteczkach. 
Następnie uczeń losuje karteczkę. Uczniowie 
śpiewają piosenkę udając wylosowaną emocję, 
np. zmęczenie.

JOKER’S LOTTERY

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• utrwala piosenkę w języku angielskim; 
• osłuchuję się z brzmieniem języka angielskiego; 
• zauważa rytm piosenki; 
• rozpoznaje niektóre wyrazy w języku angielskim; 
• w ciekawy sposób zapoznaje się z nowymi konstrukcjami gramatycznymi 
 (czas Present Simple, konstrukcja there is/are) oraz nowym słownictwem.

What is there in your house? 
What is there in your house? 
There’s a kitchen in my house. 
And in the kitchen I’ve got a surprise! 

There’s a cooker and a fridge.
But in the fridge I’ve got nothing. 
I don’t like cooking in my house, 
So I always visit a nice bar.

Do you like my surprise?
Or do you prefer a dinner in my house?  
What is there in your house? 
What is there in your house? 

Under the sofa there’s a cat. 
Behind the bookcase there’s a hat. 
Above the lamp there’s a cap. 
And in the kitchen there’s nothing but ... 

On the stool there’s a map. 
And in the mirror there’s my pretty smile. 
Next to me Daisy is dancing. 
She’s jumping and smiling in front of me! 

What is there in your house? 
What is there in your house?
There’s A kitchen in my house. 
And in the kitchen I’ve got a surprise!
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Usiądź w kole. Uzupełnij ustnie luki wraz ze 
swoim nauczycielem (nie wpisuj odpowiedzi!). 
Następnie usiądź w parach i zagraj w kółko i 
krzyżyk. Pamiętaj, aby zawsze zadawać sobie 
pytania i na nie odpowiadać! 

Sit down in a circle. Fill in the gaps orally with your 
teacher (do not write the answers!). Then sit down 
in pairs and play Tic Tac Toe. Always ask and an-
swer the question! 

GRAMMAR

VOCABULARY
Follow the pictures and repeat the new words after 
your teacher. Then stand in the circle, take one chair, 
a pencil case and your puppet-Joker. 
The teacher tells you what to do, for example:  
Put Joker in front of/ next to/ above/ below the 
chair(s)/ pencil case. Stand in pairs and give the 
same instructions to your partner.

Podążaj za ilustracjami i powtarzaj nowe słowa za 
swoim nauczycielem. Następnie stań w kole, weź 
jedno krzesło i swoją pacynkę-Jokera. 
Nauczyciel daje Ci instrukcje, gdzie położyć Jokera 
np.: Połóż Jokera przed/ obok/ nad/ pod/ krzesłem / 
krzesłami / piórnikiem. Stań w parach i wydawaj te 
same polecenia swojemu koledze.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• Uczeń utrwala zasady tworzenia pytań szczegółowych w języku angielskim; 
• z małą pomocą nauczyciela tworzy swoje pierwsze pytania szczegółowe; 
• prowadzi dialog ze swoim kolegą w języku angielskim.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• Uczeń poznaje nowe słowa w języku angielskim (przyimki miejsca); 
• Uczeń potrafi rozpoznać i wskazać usłyszane słowa; 
• samodzielnie używa przyimków miejsca, aby ułożyć swoje własne zdanie.

PROJECT

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• Uczeń utrwala nowe słowa w języku angielskim (przyimki miejsca); 
• Uczeń potrafi rozpoznać, wskazać i nazwać przyimki miejsca; 
• tworzy projekt, który będzie mu towarzyszyć przez cały rozdział 5.

Sit down at your desk and cut out the cards. While 
cutting listen to the song: Months. Then sit down 
in pairs on the floor and play a game. One student 
shows the card, the other names the card. One 
good answer is one point.

Usiądź w ławce i wytnij karty. Podczas wycinania 
posłuchaj piosenki: Miesiące. Następnie usiądź 
w parach i zagraj w grę. Jeden uczeń pokazuje 
kartę, drugi ją nazywa. Jedna dobra odpowiedź 
to jeden punkt.

Where       you go to school? 

When       your birthday?

Why       you like English?

What       your favourite food?

Who       your best friend?

Where        you? 

Why         you go to school?

Where          your house? DO NOT COPY
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CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• powtarza i utrwala słownictwo pojawiające się w rozdziałach 1-5;  
• powtarza i utrwala czytanie i pisownię poznanego słownictwa  
 w rozdziałach 1-5.

SPEAKING
Wyjmij karty z przyimkami miejsca z projektów 
lekcja 5 i 6. Spacerując po klasie, wybierz jedną 
osobę, której pokażesz ilustrację. Ma ona 5 sekund, 
aby nazwać kartę. Następnie zamień partnera. 

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• potrafi z małą pomocą nauczyciela nazwać przyimki miejsc;  
• potrafi tworzyć małe dialogi z kolegą w języku angielskim;  
• odczuwa satysfakcję, że potrafi rozmawiać w języku angielskim  
 wykorzystując przy tym swój własny projekt.

REVISION: 

Take out your cards with the preposition of place from 
projects: lesson 5 and 6. Walk around the classroom, 
find one student and show him/her a picture. Your 
partner has 5 seconds to name the card. Then swap 
your partner.

Play Joker’s Ferris Wheel. Zagraj w Diabelski Młyn Jokera.
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WRITING

LISTENING

Look at the pictures. Look at the letters. Write the 
words. 

Spójrz na ilustracje oraz porozsypywane litery. 
Napisz wyrazy. 

Listen and tick (V). There is one example. Posłuchaj i zaznacz (V). Podano jeden 
przykład.

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• Uczeń zapoznaje się z typem zadania, które pojawia się na egzaminach 
 od Cambridge Assessment English (Pre- A1 Starters);  
• potrafi samodzielnie przeczytać i pisemnie odpowiedzieć  
 na zadane pytanie. 

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• Uczeń zapoznaje się z typem zadania, które pojawia się na egzaminach 
 od Cambridge Assessment English (Pre- A1 Starters);  
• potrafi samodzielnie przeczytać, wysłuchać i pisemnie odpowiedzieć 
 na zadane pytanie.

READING

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• pamięta już ten tekst z wcześniejszych lekcji i utrwala go coraz bardziej;  
• mierzy się z trudniejszym poleceniem, jakim jest samodzielne uzupełnianie 
 luk, dzięki czemu lepiej zapamiętuje tekst;  
• czyta tekst z małą pomocą nauczyciela.

Usiądź w kole, w dwóch drużynach. Wszyscy 
zaczynają czytać w jednym momencie. Drużyna, 
która krzyknie brakujący wyraz jako pierwsza, 
zyskuje punkt. Następnie usiądź w ławce i wpisz 
brakujące wyrazy.

Sit down in the circle in two teams. Every-
body starts reading at one time. The team 
that shouts the missing word as first, scores 
a point. Then sit down at your desk and write 
the missing words.

 1. Where are the pigs?

 3. Where is the cow?  4. Where is Daisy?

 2. Where are the parrots?

The most 1                                and amazing hotel in Costa Rica  

(Central America, next to the Caribbean Sea and the Pacific 2                    ). 

You can sleep in very 3                                rooms in a real plane – Boeing 727!  

The view is wonderful! Enjoy an evening on the terrace observing your tree 

top 4                           : sloths, toucans, monkeys and more. 

Do you want to spend amazing 5                         holidays? Visit Costa Verde 

hotel, the 6                        for one night is 294$. 

See you in Costa Rica!
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HOMEWORK
Look at the pictures. Fill in the gaps. Spójrz na ilustracje. Uzupełnij luki. 

1. Song

2. Vocabulary

3. Grammar

4. Project

5. Speaking

6. Writing

7. Listening

8. Reading

BELLS COLLECTION

JOKER’S CIRCUS
Stań w grupie, weź pacynki, odegraj  
i przeczytaj historyjkę. Pamiętaj o śmiesznych 
głosach! Odpowiedz na pytanie: Co zmieniło 
się w dzisiejszej wersji komiksu?

Stand in a group, take puppets, act and read the
story. Remember about funny voices! Answer the
question: What has changed in today’s comics?

CO UCZNIOWI DA TO ĆWICZENIE?

• poznaje kolejną odsłonę komiksu; 
• ma szansę sprawdzić się w roli aktora; 
• poznaje nowe konstrukcje zdań; 
• czyta komiks z pomocą nauczyciela; 
• odpowiada na pytania nauczyciela w języku angielskim.
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