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Kurs

„Pandy the Panda” jest trójpoziomowym kursem do nauki języka angielskiego, 
stworzonym specjalnie dla młodych uczniów w wieku przedszkolnym (3-6 lat). 
Każdy  poziom  składa  się  z  podręcznika,  zeszytu  ćwiczeń,  podręcznika 
nauczycielskiego, płyty CD audio oraz serii materiałów dodatkowych, zaś treść 
kursu  obejmuje  treści  określone  dla  poziomu  L1  w  ramach  specyfikacji 
International Pre-school Curriculum.  

Metodologia

Metodologia  kursu  bazuje  na  metodzie  uczenia  aktywnego  i  uczenia 
całościowego, w pełni wychodząc naprzeciw potrzebom bardzo młodego ucznia 
poprzez  umiejscowienie  go  w  centrum  procesu  edukacyjnego.  „Pandy  the 
Panda”  wykorzystuje  spiralną metodę prezentacji  materiału,  która  zapewnia 
możliwość  wielokrotnych  powtórzeń  i  rewizji  języka  oraz  struktur 
gramatycznych już nabytych, bowiem jednym z kluczy do nauczania bardzo 
młodych  uczniów  jest  prezentacja  treści  edukacyjnych  na  wiele  różnych 
sposobów oraz umożliwienie ich nieustannego powtarzania. 

Kurs zaprojektowany został przede wszystkim dla placówek przedszkolnych, w 
których  na  naukę  języka  angielskiego  przeznacza  się  od  3  do  5  godzin  w 
tygodniu. Niezwykła elastyczność kursu umożliwia zaadaptowanie go także do 
programów nauczania zakładających mniejszy bądź większy czas nauki. Jest to 

możliwe dzięki podziałowi na rdzeń kursu oraz serię dodatków, z którymi mogą 
pracować nauczyciele mający do dyspozycji większą liczbę godzin w tygodniu, 
bądź prowadzący zajęcia na wyższym poziomie. 

Z  uwagi  na  fakt,  iż  kształcenie  przedszkolne  odbywa  się  w  systemie 
zintegrowanym,  kurs  języka  obcego  -  dostosowany  zarówno  do  potrzeb 
małego  ucznia,  jak  i  obowiązującej  podstawy  programowej  dla  placówek 
przedszkolnych - musi uwzględniać nie tylko językowe cele kształcenia, lecz 
spełniać  również  wymagania innego rodzaju,  ukierunkowane na całościowy, 
psychomotoryczny i społeczny rozwój dziecka.  

Już ogólna charakterystyka założeń kursu pokazuje, iż dobrze wpasowują się 
one  w  zintegrowaną  formułę  programu  nauczania  przedszkolnego,  choć  z 
uwagi  na  rozległy  zakres  tematów  wchodzących  w  skład  podstawy 
programowej naturalnie nie wyczerpują jej. 

Podstawowymi  celami  kursu  uwzględniającymi  zarówno  uwarunkowania 
małego dziecka, jak i ogólne wymogi edukacyjne, są:  

● stworzenie  przyjaznego  i  bezpiecznego  dla  dziecka  otoczenia,  w 
którym  nauka  angielskiego  stanowi  stymulujące  i  przyjemne 
doświadczenie

● stymulowanie fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i 
społecznego rozwoju dziecka

● formowanie całościowego i istotnego dla dziecka doświadczenia nauki, 
w  którym  nabywane  przez  niego  umiejętności  językowe  stanowią 
integralną część całego procesu edukacyjnego

● wykorzystanie  zróżnicowanych  metod  i  materiałów  w  celu  wsparcia 
procesu  nauczania  (dostarczenie  różnorodnych  technik  i  środków 
dydaktycznych odpowiednich dla poszczególnych stylów uczenia)

● formowanie  umiejętności  społecznych  dziecka  w  kontekście  jego 
indywidualnego rozwoju oraz integracji z grupą rówieśniczą

● stymulowanie  posługiwania  się  środkami  pozajęzykowymi  w  celu 
komunikowania zrozumienia i przekazywania prostych informacji

● wykorzystanie narzędzi dydaktycznych umożliwiających dziecku łatwe 
przyswojenie treści  edukacyjnych,  a nauczycielowi  ich przegląd oraz 
weryfikację  postępu w nauce
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● przeprowadzenie bieżącej oceny zarówno efektów pracy nauczyciela, 
jak i  samooceny ucznia dotyczącej jego rozwoju i udziału w procesie 
edukacyjnym

● wsparcie dla nauczycieli (szczególnie dla tych, dla których angielski nie 
jest  językiem  ojczystym)  oraz  wyjście  naprzeciw  problemom 
napotykanym w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Kurs  zakłada  ponadto  realizację  szeregu  celów  pozajęzykowych,  które  w 
skrócie  można  podzielić  na  dwie  kategorie:  wartości oraz  strategie  i 
umiejętności uczenia się.

Wartości:  szacunek  do  siebie,  odpowiedzialność,  dobre  maniery, 
poszanowanie przyrody, pomaganie w domu, utrzymywanie czystości, higiena, 
dzielenie się, zdolność pracy w grupie, zdolność do pracy samodzielnej.

Strategie  i  umiejętności  uczenia  się:  ogólne  umiejętności,  zdolności 
logiczne,  zdolności  motoryczne  i  zręczność,  umiejętności  społeczne, 
umiejętności interpersonalne. 

Plan wynikowy

Sam  plan  wynikowy  przedstawia  poszczególne  lekcje  w  postaci  listy 
umiejętności,  które  uczeń  powinien  nabyć  po  określonej  lekcji;  także  i 
spodziewanego  udziału  ucznia  w  proponowanych  zadaniach,  pożądanych 
aktywności i wiedzy, z którą powinien zapoznać go nauczyciel, a która realizuje 
zintegrowany program nauczania. W kategorii  Umiejętności produktywne 
werbalne wyodrębniono  te  umiejętności,  które  zasadniczo  wymagają arty-
kulacji w języku obcym. Plan uwzględnia także szczegółowy wykaz słownictwa, 
które powinno zostać użyte w czasie lekcji, który nie jest jednak tożsamy z 
zasobem słów, które uczeń powinien przyswoić.  Rozbudowa słownika dziecka 
odbywa się powoli i jest silnie zależna od jego stopnia rozwoju, cech osobo-
wości  i  predyspozycji,  dlatego  też  liczne  powtórzenia  i  przeglądy  wcześ-
niejszego materiału są istotą metody zastosowanej w kursie. Oznacza to, iż 
wymagania muszą być traktowane w sposób elastyczny i zaledwie orientacyjny, 
a  ocena  wyników  nauczania  winna  raczej  być  nakierowana  na  uzyskanie 
zintegrowanego  oglądu;  każdy  rozdział  jest  zatem  podsumowany  bardziej 

ogólnym  wyszczególnieniem  wymagań,  jakie  uczeń  powinien  spełniać,  by 
proces  nauki  na  danym  etapie  można  było  uznać  za  efektywny.  Ocena 
pozajęzykowych celów procesu edukacyjnego z konieczności musi być jeszcze 
bardziej zindywidualizowana wobec każdego ucznia i opierać się  na  wiedzy i 
doświadczeniu nauczyciela z zakresu psychologii rozwojowej dziecka. 

Rubryka  Umiejętności  produktywne  niewerbalne wyszczególnia 
czynności,  które  mają  charakter  twórczy,  jednak  nie  wymagają  artykulacji 
werbalnej, np. rysowanie, kolorowanie, wykonywanie zadań z wykorzystaniem 
naklejek; także i formy wyrażania językowego wykorzystujące pantomimę. W 
rubryce  Umiejętności receptywne zawarto te umiejętności  dziecka, które 
najogólniej mówiąc wiążą się z rozumieniem i bierną znajomością języka bądź 
są formami  komunikowania tego zrozumienia,  np.  wskazywanie czy  zakreś-
lanie. Na tak wczesnym etapie nauki, kiedy także umiejętność artykulacji w 
języku  ojczystym dopiero  się  rozwija,  częstokroć  jest  to  obszar,  w  którym 
najbardziej  widoczne  są  efekty.  Rubryka  ta  uwzględnia  także  nabytą  przez 
dziecko  wiedzę  o  charakterze  środowiskowym,  społecznym  czy  z  zakresu 
wychowania cywilnego, której przekazanie jest istotnym celem podręcznika i co 
współgra z wymaganiami zintegrowanego programu nauczania. Elementy takie 
zostały w planie oznaczone symbolem (I).  

Kurs  wymaga  czasem  poprowadzenia  rozmowy  bądź  poczynienia 
objaśnień w języku ojczystym dziecka - w takim przypadku element wymaga-
jący zastosowania języka podstawowego oznaczony został jako (J1). Elementy 
wykorzystujące język ojczysty zostały w większości przypadków powiązane z 
produktywnymi  umiejętnościami  werbalnymi,  jako  że  także  wymagają 
artykulacji. 

W  niektórych  przypadkach  umiejętności  trudno  jednoznacznie 
sklasyfikować  wedle  przyjętego  podziału  -  wtedy  o  przyporządkowaniu 
decyduje element, który wydaje się w sposób najistotniejszy określać charakter 
danej umiejętności czy czynności. 
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Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności Umiejętności 
produktywne werbalne

UNIT 0: Hello Pandy!

Lesson 1

Playhouse, wow! ● bierze udział w 
piosence, naśladując 
nauczyciela

● rozpoznaje i potrafi 
wskazać na rysunku 
playhosue

● rozumie polecenia open 
the book oraz close the 
book

● potrafi przywitać się, używając 
zwrotu hello

● potrafi wymówić wyraz playhouse

Lesson 2 imiona bohaterów: 
Pandy, Ben, Gina, I'm 
(Ben)

● rozpoznaje bohaterów 
kursu 

● bierze udział w 
piosence, naśladując 
nauczyciela

● potrafi wskazać 
bohaterów kursu 

● potrafi połączyć obrazek bohatera z 
jego konturem

● potrafi nazwać bohaterów kursu 

● potrafi wymówić wyraz playhouse

Ocena podsumowująca

● dziecko potrafi rozpoznać i nazwać bohaterów kursu
● dziecko potrafi przywitać się i przedstawić używając zwrotów Hello i I'm...
● dziecko bierze udział w zadaniach grupowych
● dziecko bierze aktywny udział w proponowanych zajęciach
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Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności Umiejętności 
produktywne werbalne

UNIT 1: Me and My Family

Lesson 1

Hello, mummy, daddy, 
Pandy

● rozpoznaje i potrafi 
wskazać członków rodziny 
i bohaterów kursu

● potrafi połączyć obrazek członka 
rodziny z jego konturem

● przedstawia się używając zwrotu 
I'm...

●  potrafi przywitać się przy pomocy 
zwrotu hello!

Lesson 2 Bye bye, mummy, 
daddy, Pandy, Ben

● rozpoznaje i wskazuje 
członków rodziny

● łączy kropki, tworząc linię ● potrafi pożegnać się, używając 
zwrotu bye!

Lesson 3 Pandy, mummy, daddy, 
family, happy

● rozumie znaczenie słów 
happy i family

● potrafi wyrazić poza-językowo 
znacznie słowa happy

● łączy obrazki bohaterów z 
obrazkami ich rodziców
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Lesson 4 mummy, daddy, baby, 
family

● rozróżnia członków 
rodziny i zna ich nazwy

● rozumie znaczenie 
słowa baby w kontekście 
rodziny

● rozpoznaje przynależność do zbioru 
na podstawie podobieństwa 
elementów; przy użyciu naklejek 
dopasowuje dziecko do odpowiedniej 
pary rodziców

● bierze udział w rozmowie na temat 
rodziny (J1)

Lesson 5 mummy, daddy, me, 
brother, family

● rozumie ze słuchu 
nazwę członka rodziny i 
potrafi go wskazać na 
zdjęciu 

● rozwiązuje zadania, łącząc kropki w 
linię

● bierze udział w rozmowie na temat 
rodziny rodziny (J1)

Lesson 6 open, close, Ben, Gina ● potrafi rozpoznać 
bohaterów  na obrazku

● rozumie słowa open i 
close oraz wykonuje 
związane z nimi polecenia 
nauczyciela

● potrafi nazwać bohaterów na 
obrazku

● bierze udział w rozmowie na temat 
rodziny (J1)
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Lesson 7 mummy, daddy, Pandy, 
family, Gina

● rozróżnia członków 
rodziny Pandy'ego na 
obrazku

● rozumie ze słuchu 
nazwę członka rodziny i 
potrafi go wskazać oraz 
zakreślić  na obrazku

Lesson 8 mummy, daddy, baby, 
me, family

● rysuje własną rodzinę ● komunikuje, co przedstawia jego 
obrazek (np. my family)

Ocena podsumowująca

● dziecko rozpoznaje i potrafi nazwać członków rodziny
● dziecko używa zwrotu This is my... 
● dziecko rozwija umiejętność słuchania
● dziecko bierze udział w zadaniach grupowych

ET TOI - Przedstawiciel i Dystrybutor  Wydawnictw Językowych ELI PUBLISHING & LA SPIGA 6 www.ettoi.pl

http://www.ettoi.pl/


Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności Umiejętności 
produktywne werbalne

UNIT 2: My bedroom

Lesson 1

bedroom, bed, table,  
chair, door, window

● wskazuje realne obiekty, 
które rozpoznaje na 
obrazku

● łączy obrazki poszczególnych mebli 
z ich konturami

● próbuje wymawiać nazwy 
przedmiotów

Lesson 2 chair, table, book, 
pencil, door, window

● wie, jak poprawnie 
siedzieć na krześle (I)

● wskazuje na obrazku 
przedmioty, które 
pokazuje nauczyciel 
(flashcards)

● dokańcza rysunek podążając za 
przerywaną linią

● potrafi powtórzyć usłyszane nazwy 
przedmiotów

Lesson 3 (make the) bed, (push 
the) chair), (clean the) 
table, happy

● wie, że zachowanie 
czystości i porządku jest 
ważne (I)
● wie, że należy pomagać 
innym w domu i szkole (I)
● bierze udział w 
piosence, powtarzając 
czynności za nauczycielem 

● potrafi dopasować do siebie puzzle 
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Lesson 4 window, door, book, 
pencil

● wskazuje bohaterów na 
obrazku

● używa naklejek do wykonania 
zadania (nakleja naklejkę we 
właściwym miejscu)

● odpowiada na pytanie What's  
your name?

● odpowiada na pytanie What's  
this? w odniesieniu do 
najważniejszych słów

● bierze udział w rozmowie o 
rzeczach, które znaleźć można w 
sklepie (J1)

Lesson 5 bedroom, messy, tidy,  
book, pencil, bed, desk, 
chair

● rozróżnia i potrafi 
wskazać bałagan i 
porządek (I)

● rozumie słowa tidy  i 
messy

● dokańcza rysunek, wodząc kredką 
po przerywanych liniach

● powtarza za nauczycielem nazwy 
przedmiotów

Lesson 6 Pandy, bed, sleepy, 
window

● wskazuje bohaterów i 
przedmioty na obrazku

● rozwiązuje prosty labirynt

● rozumie i potrafi poza werbalnie 
przedstawić stan, na który wskazuje 
słowo sleepy
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Lesson 7 pencil, door, window, 
book, door, table, bed, 
point.

● potrafi wskazać na 
obrazku odpowiedniki 
realnych obiektów 
wskazanych przez 
nauczyciela

● rozumie polecenie Point 
to the... i wskazuje 
obiekty wedle instrukcji 
zawartych w piosence

● potrafi zakreślić kredką 
rysunek obiektu, którego 
nazwę wypowiada 
nauczyciel

Lesson 8 bed, bedroom, chair, 
table, window, pencil,  
book

● rysuje własną sypialnię ● prezentuje swój obrazek, 
nazywając znajdujące się na nim 
przedmioty

● podczas gry przy użyciu plakatu 
Playhouse próbuje przewidzieć, jaki 
obiekt pojawi się za moment w 
drzwiczkach

Ocena podsumowująca

● dziecko potrafi rozpoznać i nazwać elementy umeblowania
● dziecko dba o porządek podczas zajęć
● dziecko pomaga innym
● dziecko rozwija zdolności słuchania
● dziecko bierze udział w zadaniach grupowych

ET TOI - Przedstawiciel i Dystrybutor  Wydawnictw Językowych ELI PUBLISHING & LA SPIGA 9 www.ettoi.pl

http://www.ettoi.pl/


Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności produktywne 
werbalne

UNIT 3: Colours!

Lesson 1

red, green, yellow, 
(traffic lights)

● rozumie problem 
bezpieczeństwa na drodze 
i znaczenie świateł 
drogowych (I)

● rozumie słowa stop! 
wait! go! 

Lesson 2 green, red, yellow, 
table, chair, bed

● na polecenie 
nauczyciela pokazuje 
kredkę odpowiedniego 
koloru

● potrafi odnaleźć pośród konturów 
na rysunku i odpowiednio 
pokolorować poszczególne meble 

● rozpoznaje na obrazku i nazywa 
podstawowe kolory i meble
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Lesson 3 blue, pink, orange, red,  
yellow, green, dice (roll)

● bierze  udział w grze 
TPR: dotyka przedmiotu 
w wypowiedzianym przez 
nauczyciela kolorze 
● rozumie czym jest 
kostka i na czym polega 
gra przy jej użyciu
● rozpoznaje ze słuchu 
nazwy kolorów i 
odpowiada podniesieniem 
odpowiedniego kawałka 
kolorowego papieru

● nazywa kolory

Lesson 4 blue, pink, orange, red,  
yellow, green

● rozpoznaje brakujący 
element w zbiorze

● wskazuje na obrazku 
zaprezentowane 
(flashcards) kolory

● używa naklejek do wykonania 
zadania (rozpoznaje brakujący kolor i 
uzupełnia go przy pomocy naklejki)

● odpowiada na pytanie What 
colour is this?

Lesson 5 book, pencil, crayon, 
green, orange, blue

● rozpoznaje na obrazku 
przedmioty i kolory, o 
których mowa w nagraniu

● zakreśla na obrazku 
przedmioty i kolory, o 
których mowa w nagraniu

● potrafi określić swój 
ulubiony kolor i wskazać 
go  

● podczas gry przy użyciu plakatu 
Playhouse próbuje przewidzieć, jaki 
kolor pojawi się za moment w 
drzwiczkach

● odpowiada na pytanie What's  
this? oraz What colour is it? 

● bierze udział w rozmowie o 
ulubionych kolorach (J1)
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Lesson 6 red, blue, orange ● rozpoznaje serie kolorów i potrafi 
uzupełnić brakujący element

● potrafi przeczytać serię kolorów 
przedstawioną na obrazku

Lesson 7 table, chair, window, 
door, bed, book, crayon, 
daddy; kolory z całego 
rozdziału

● rozpoznaje i wskazuje 
bohaterów, członków 
rodziny, meble i kolory

● rozumie słowne instrukcje 
nauczyciela i potrafi pokolorować 
obrazki zgodnie z nimi  

● określa kolor wskazanego 
przedmiotu

Lesson 8 Ben, Gina and Pandy, 
rainbow

Kolory z całego 
rozdziału 

● rozpoznaje i wskazuje 
kolory poprzez dotknięcie 
odpowiedniej planszy

● rozumie,  w jakich 
okolicznościach powstaje 
tęcza (I)

● uzupełnia brakujące kolory w tęczy 
przy użyciu kredek

● nazywa kolory

● nazywa kolory składające się na 
tęczę
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Ocena podsumowująca

● dziecko rozpoznaje i potrafi nazwać poszczególne kolory 
● dziecko rozpoznaje i potrafi nazwać przedmioty w klasie
● dziecko potrafi podjąć rozmowę o swoich ulubionych kolorach
● dziecko używa formy This is a...
● dziecko rozwija umiejętność słuchania 

Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności produktywne 
werbalne

STORY 1: The lost boy
Lesson 1

Pandy, Gina, Ben,  
daddy, mummy, baby,  
family, boy, window, 
sad, happy; nazwy 
kolorów
Is this your family? No,  
it isn't. This isn't my 
family.
What's your name? I'm 
(Tommy)

● rozumie ogólny sens 
usłyszanej historii

● rozumie, że należy 
pomagać innym w 
trudnych sytuacjach (I) 

● potrafi wskazać 
(storycards) odpowiedni 
fragment słuchanej historii

● rozpoznaje stan emocjonalny i 
potrafi go wyrazić pantomimicznie

● potrafi nazwać stan emocjonalny 
bohatera na obrazku

● bierze udział w rozmowie (J1) na 
temat zabawy w parku

● próbuje domyślić się, jaka jest 
przyczyna smutku bohatera (J1)

Lesson 2 mummy, daddy, family

kolory

● wskazuje na obrazku 
żądanych członków 
rodziny
● rozumie, że w miejscach 
publicznych należy 
trzymać się blisko 
rodziców (I)
● potrafi rozróżnić na 
obrazkach pomiędzy 
grzecznym i niegrzecznym 
zachowaniem (I)

 ● rozpoznaje stan emocjonalny i 
potrafi go wyrazić pantomimicznie

● potrafi nazwać stan emocjonalny 
przedstawiony na obrazku

● próbuje brać udział w słyszanej 
historii, powtarzając kwestie 
bohaterów

● potrafi opowiedzieć (J1) historię z 
poprzedniej lekcji
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Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności produktywne 
werbalne

UNIT 4: My Toys

Lesson 1

robot, ball, kite, red,  
blue, pink, happy

I've got...

● rozumie, jak ważne jest 
dbanie o swoją własność i 
ostrożne obchodzenie się 
z zabawkami (I)

● rozpoznaje, jaki kształt 
będzie miała paczka 
zawierająca dany 
przedmiot

● rozpoznaje stan 
emocjonalny bohaterów i 
rozumie jego przyczynę 
(popsuta zabawka)

Lesson 2 robot, kite, teddy bear,  
doll, red, orange, yellow

● potrafi wskazać na 
rysunku przedmiot 
pokazany przez 
nauczyciela (flashcards)

● rozumie skutki 
wydarzeń 
przedstawionych na 
obrazku

● ma świadomość 
istnienia różnych stanów 
emocjonalnych 

● wymawia nazwy poszczególnych 
zabawek, powtarzając po 
nauczycielu
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Lesson 3 turn around, touch the  
ground, bounce a ball,  
fly a kite, hug a doll,  
say goodnight

● rozróżnianie 
przedmiotów

● wykonuje czynności 
ruchowe, o których mówi 
piosenka, powtarzając za 
nauczycielem

● dokańcza kontur latawca, śledząc 
przerywaną linię

● odpowiada na pytania What's  
your name? Are you happy? i 
What's this?

Lesson 4 ball, puzzle, teddy bear,  
doll, kite, red, blue

● rozumie polecenie Give 
me the...

● potrafi dopasować brakujący 
element w danej serii przedmiotów i 
używa naklejek do wykonania tego 
zadania

Lesson 5 teddy bear, puzzle, doll,  
robot, kite, big, small,  
good, bad, share

● rozumie, że należy 
odnosić się do innych z 
szacunkiem i dzielić z nimi 
zabawkami (I)

● rozróżnia na obrazku i 
potrafi wskazać sytuację 
zgodnej zabawy bądź 
niezgody wynikającej z 
egoizmu (I)

● rozumie parę słów big / 
small 

● potrafi połączyć ze sobą obiekty 
podobne ale różniące się wielkością

● nazywa zabawki, odpowiadając na 
pytanie  What's this?

ET TOI - Przedstawiciel i Dystrybutor  Wydawnictw Językowych ELI PUBLISHING & LA SPIGA 15 www.ettoi.pl

http://www.ettoi.pl/


Lesson 6 ball, on, under, chair,  
table

● rozpoznaje wzajemne 
położenia przedmiotów 
(on / under )

● rozumie pytanie 
Where's the ball?

● rozpoznaje i wskazuje 
bohaterów i przedmioty

● potrafi umiejscowić 
piłkę w odpowiednim 
położeniu zgodnie z 
poleceniem nauczyciela

● odpowiada na pytanie Where's 
the ball?

Lesson 7 red, blue, yellow pink,  
kite, doll, robot, puzzle,  
big, small

● wskazuje na przedmiot, 
o którym mowa na 
nagraniu

● zakreśla rysunki z 
lokalizacją przestrzenną 
przedmiotów zgodną z 
instrukcjami nauczyciela

● rozpoznaje i nazywa bohaterów 
oraz przedmioty

● odpowiada na pytania o kolor, 
rozmiar i nazwę wskazanego 
przedmiotu

Lesson 8 ball, robot, kite, puzzle,  
doll, teddy bear

● rysuje swoją ulubioną zabawkę ● potrafi nazwać wskazane zabawki

● prezentuje swój obrazek, 
używając zwrotu My favorite toy 
is...
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Ocena podsumowująca

● dziecko rozpoznaje i nazywa poszczególne zabawki
● dziecko rozpoznaje i nazywa różne emocje
● dziecko potrafi podjąć rozmowę o swoich ulubionych kolorach
● dziecko okazuje szacunek dla innych
● dziecko potrafi użyć konstrukcji I've got... 
● dziecko potrafi podjąć rozmowę na temat rozmieszczenia przedmiotów 
● dziecko rozwija zdolność słuchania 
● dziecko bierze udział w zadaniach grupowych
● dziecko bierze aktywny udział w proponowanych zajęciach

Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności produktywne 
werbalne

UNIT 5: My Pet

Lesson 1

rabbit, cat, bird, mouse,  
fish, dog, colours 
(yellow, orange, blue,  
red), Stop!

● rozpoznaje i wskazuje 
poszczególne zwierzęta

● rozpoznaje zwierzęta i łączy ze sobą 
różne przedstawienia graficzne tych 
samych zwierząt

● nazywa wskazywane zwierzęta

Lesson 2 fish, dog, cat, bird,  
rabbit, mouse, one, 
two, three, red and 
yellow

● potrafi pokolorować obiekt tak, by 
pasował do pozostałych w zbiorze

● nazywa wskazywane zwierzęta

● potrafi policzyć do trzech
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Lesson 3 rabbit, bird, mouse, 
green, grass

● rozpoznaje zwierzęta po 
wydawanych przez nie 
dźwiękach

● odróżnia zwierzęta 
domowe od dzikich

● nazywa wskazywane zwierzęta

● używa formy I see a...

Lesson 4 nazwy zwierząt i 
kolorów;

liczby 1-3

● rozpoznaje brakujący element 
zbioru i używa naklejek do 
uzupełnienia go

● liczy do trzech na przykładzie 
różnych obiektów

● wskazuje i określa pod względem 
koloru i liczebności różne elementy 
obrazka

Lesson 5 cat, bird, rabbit, mouse,  
fish, dog, mum, dad,  
big, small, happy, water

kolory

● rozumie, że posiadanie 
zwierzątka wiąże się z 
odpowiedzialnością oraz 
że zwierze wymaga 
odpowiedniej opieki (I)

● rozpoznaje i potrafi 
wskazać na obrazku 
sytuację, o której mowa w 
nagraniu

● rozpoznaje na obrazku 
sytuację 
nieodpowiedniego 
traktowania zwierząt (I)

● nazywa wskazane zwierzęta 
domowe
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Lesson 6 rabbit, chair, book, ball,  
teddy bear, kite, robot,  
puzzle, (on/under)

liczby 1-3;

kolory

● rozumie wyrażenie 
Close your eyes!

● rozpoznaje 
umiejscowienia 
przedmiotów względem 
siebie (on / under )

● znajduje i zakreśla na obrazku 
króliki, poszukiwane przez bohaterów

● liczy do trzech na przykładzie 
różnych obiektów

● potrafi określić położenie 
przedmiotu przy użyciu zwrotów 
under the... , on the...

● nazywa przedmioty i określa ich 
kolor

Lesson 7 bird, cat, dog, rabbit,  
fish, chair, table, bed,  
kite, teddy bear, ball, on 
/ under

liczby 1-3

● wskazuje na obrazku 
odpowiednie zwierzęta 
(flashcards)

● zaznacza pożądane 
zwierzę w odpowiednim 
rzędzie tabelki 
przedstawionej na 
rysunku, zgodnie z 
instrukcjami nauczyciela

● zakreśla na obrazku 
zwierzęta w odpowiedniej 
ilości, o których mowa w 
nagraniu

● liczy do trzech

● nazywa zwierzęta, określa ich 
kolor i rozmiar

Lesson 8 cat, bird, mouse, rabbit,  
fish, dog

● rysuje wybrane przez siebie 
zwierzątko

● nazywa zwierzęta wskazane przez 
nauczyciela

● prezentuje swój rysunek używając 
zwrotu This is my...(pet)
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Ocena podsumowująca

● dziecko potrafi rozpoznać i nazwać poszczególne zwierzątka
● dziecko potrafi rozpoznawać przynależność obiektu do zbioru
● dziecko potrafi liczyć do trzech
● dziecko rozwija zdolność słuchania 
● dziecko bierze udział w zadaniach grupowych

Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności produktywne 
werbalne

UNIT 6: My Breakfast

Lesson 1

milk, biscuits, apple,  
breakfast, yummy

● uczy się, że nie należy 
nosić zbyt wielu rzeczy 
naraz (I)

● poznaje słownictwo 
związane z jedzeniem

● odnajduje na obrazku ukryte jabłka ● rozpoznaje i nazywa nazywa 
bohaterów

● liczy przedmioty (1-3)

● bierze udział w rozmowie (J1) o 
śniadaniu

Lesson 2 apple, juice, cereal,  
orange, green, yummy,  
yuck

● rozpoznaje nazwy i 
wskazuje żądane produkty 
żywnościowe (flashcards)

● rozumie, że śniadanie 
trzeba jeść codziennie i że 
owoce są zdrowe (I)

● rozpoznaje kolory 
napojów

● łączy ze sobą przystające połówki 
obrazków

● używa form Yes, please i No, 
thank you! by wyrazić swoją 
reakcję na propozycje posiłku
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Lesson 3 green apples, wall, fall, 

liczby 1–5

● rozumie pytania What's
this? What colour is it? 

● rozpoznaje i wskazuje 
produkty żywieniowe

● odpowiada na pytanie o imię i 
pytanie Are you happy?

● liczy do pięciu razem z z 
nauczycielem

● liczy przedmioty na obrazkach

● nazywa bohaterów

Lesson 4 orange, yellow, green,  
blue, milk, juice, cereal,
apple, biscuit, Do you 
like (apples)?, yummy,  
yuck

● wie, że należy szanować 
opinie innych (I)

● potrafi podzielić 
produkty żywieniowe na 
te, które lubi oraz te, 
których nie lubi 

● rozumie polecenie give 
me the...

● wyraża niewerbalnie swoje 
upodobania żywieniowe

● używa naklejek do wykonania 
zadania

● bierze udział w grze typu 
memory, zapamiętując nazwy 
przedmiotów i nazywa 
przyporządkowane im kolory

Lesson 5 milk, cereal, juice,  
apple, biscuits, 
yummy!

I’ve got

I like

liczby 1-5

● wskazuje ze słuchu 
żądaną ilość

● skazuje ze słuchu 
żądany składnik śniadania

● rozumie, że nie należy 
się objadać (I)

● odpowiada na pytanie How 
many?

● nazywa produkty żywieniowe

● wyraża upodobanie bądź 
dezaprobatę dla poszczególnych 
składników śniadania (yummy, 
yuck)

● bierze udział w rozmowie (J1) o 
znaczeniu zdrowego śniadania
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Lesson 6 juice, apple, cereal,  
milk, colours

● wskazuje ze słuchu 
żądane składniki śniadania

● wskazuje ze słuchu 
przedmioty i bohaterów

● rozumie, że należy 
posprzątać, jeśli zrobiło 
się bałagan (I)

● dokańcza kreskowaną linię ● nazywa przedmioty o żądanym 
kolorze

● określa kolory przedmiotów i 
stany emocjonalne (happy) 
bohaterów 

Lesson 7 red, yellow, blue,  
biscuits, juice, cereal,  
milk, apple,  yummy!
Breakfast

I’ve got...

I like...

liczby 1-5

● wskazuje na obrazku 
przedmioty zadane 
(flashcards) przez 
nauczyciela

● wskazuje przedmioty 
zgodnie z poleceniami 
zawartymi w nagraniu

● rozumie, że należy 
dzielić się z innymi  (I)

● zakreśla na obrazku 
przedmioty w żądanej 
ilości

● odpowiada na pytanie Do you 
like... używając yes / no lub yummy 
/ yuck

● określa kolor wskazanego 
przedmiotu
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Lesson 8 cereal, juice, milk,  
biscuits, apple,  
breakfast,
yummy, hungry, I like

● rysuje składniki śniadania ● powtarza za nauczycielem nazwy 
przedmiotów

● prezentuje swój obrazek innym i 
próbuje objaśnić, co się na nim 
znajduje (I have… for breakfast)

Ocena podsumowująca

● dziecko rozpoznaje i nazywa składniki śniadania
● dziecko wyraża swoje upodobania żywieniowe
● dziecko używa zwrotów Yes, please i No, thank you
● dziecko potrafi liczyć do pięciu
● dziecko rozwija zdolność słuchania 
● dziecko bierze udział w zadaniach grupowych
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Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności produktywne 
werbalne

STORY 2: Pandy's Picnic

Lesson 1

milk, biscuits, apples,  
cereal, juice, basket,  
Pandy

● wskazuje na obrazku 
produkty  i bohaterów 
żądane przez nauczyciela

● rozumie przebieg historii 
i potrafi go wyjaśnić w J1

● rozumie, jak ważne dla 
zdrowia jest picie mleka 
(I)

● potrafi ułożyć 
storycards w odpowiedniej 
kolejności,  aby 
odzwierciedlały przebieg 
historii

● nazywa ukazane na obrazkach 
produkty żywieniowe

● bierze udział w rozmowie (J1) na 
temat pikniku i odpowiada na 
pytania nauczyciela

● próbuje przewidzieć, jakie 
produkty bohater zabierze ze sobą 
na piknik

● potrafi wyjaśnić przebieg historii w 
J1

Lesson 2 picnic, basket, yummy,  
I like, milk, juice,  
apples, biscuits,

imiona bohaterów

● używa pantomimy do 
przedstawienia wybranych elementów 
akcji słuchanej historii

●  rysuje swoją ulubioną żywność

● nazywa ukazane na obrazkach 
produkty żywieniowe

● potrafi wyrazić swoje preferencje 
żywieniowe przy użyciu słowa 
Yummy bądź wyrażenia I like...

● potrafi opowiedzieć (J1) historię z 
poprzedniej lekcji
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Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności produktywne 
werbalne

UNIT 7: Hot and Cold

Lesson 1

coat, scarf, gloves, cold,  
put on, colours, robot
and rabbit

● wskazuje ze słuchu 
części garderoby

● potrafi wskazać na 
obrazku królika

● rozumie, że należy 
ubierać się odpowiednio 
do pogody (I)

● wskazuje przedmioty, o 
których mowa w nagraniu 
i które wymienia 
nauczyciel

● rozumie słowo cold i potrafi wyrazić 
poza werbalnie ten stan

● uzupełnia rysunek brakującymi 
częściami garderoby

● powtarza za nauczycielem nazwy 
części garderoby

● odpowiada na pytanie What's he 
wearing?

● określa kolor wskazanych części 
garderoby

● bierze udział w rozmowie (J1) o 
odpowiednim ubieraniu się

Lesson 2 coat, scarf, gloves, blue,  
red, green, yellow,
crayon

● łączy na obrazku ubrania z ich 
konturami

● bierze udział w grze memory, 
wskazując i nazywając części 
garderoby

● nazywa niektóre części garderoby 
i ich kolory
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Lesson 3 sandals, sunhat, jacket, 
cold/hot, sunny, colours,
animals, food,

Put on/take off

liczby 1-5

● wskazuje ze słuchu 
części garderoby

● rozumie zależność 
ubioru od pogody i 
temperatury (I)

● łączy na obrazkach 
przeciwstawne czynności 
(put on / take off)

● liczy do trzech poprzez klaskanie

● wykonuje pantomimicznie czynności 
(wkładanie części garderoby)  zgodnie 
ze wskazaniami z nagrania

●  nazywa wskazane części 
garderoby

● liczy wskazane przedmioty

Lesson 4 coat, jacket, gloves,  
scarf, flipflops, sunhat
(hot/cold) 

kolory

● wskazuje nazwane przez 
nauczyciela przedmioty

● łączy poszczególne ubrania z 
właściwymi warunkami 
atmosferycznymi

● używa naklejek do wykonania 
zadania

● bierze udział w grze memory, 
wskazując i nazywając części 
garderoby

● nazywa części garderoby i kolory

Lesson 5 coat, scarf, table (on),  
sunhat, sandals, jacket

● rozumie, że należy dbać 
o porządek (I)

● rozróżnia na obrazku 
sytuacje porządku i 
nieporządku oraz 
wskazuje je zgodnie z 
instrukcjami na nagraniu

● łączy ze sobą proste puzzle
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Lesson 6 coat, scarf, gloves,  
sandals, jacket, sunhat,  
rabbit,
cat

● wskazuje nazwane 
przez nauczyciela 
przedmioty

● rozwiązuje prosty labirynt ● bierze udział w grze memory, 
wskazując i nazywając części 
garderoby

● nazywa wskazane przedmioty

Lesson 7 jacket, sunhat, coat,  
scarf, sandals, teddy 
bear,
doll, robot, ball,  
hot/cold

I’ve got

● wskazuje na obrazku 
wybrane części garderoby

● wskazuje części 
garderoby zgodnie z 
poleceniami na nagraniu

● zakreśla na obrazku 
postaci z zgodnie z 
zadanymi opisami ich 
ubioru oraz posiadanym 
zabawek

● rozpoznaje i nazywa pogodę 
(hot / cold)

● nazywa kolory poszczególnych 
części garderoby

● nazywa wskazane zabawki

Lesson 8 coat, jacket, gloves,  
sunhat, sandals

● rysuje swoje ulubione ubrania, 
wybierając je spośród zimowych i 
letnich

● nazywa przedmioty, których 
nazwy pojawiły się w rozdziale

● prezentuje swój rysunek innym, 
próbując opisać go przy użyciu 
struktury My favorite clothes are...
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Ocena podsumowująca

● dziecko rozpoznaje i nazywa poszczególne części garderoby
● dziecko rozpoznaje i nazywa typ pogody
● dziecko używa wyrażeń Put on... / Take of...
● dziecko rozwija zdolność słuchania 
● dziecko bierze udział w zadaniach grupowych

Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności produktywne 
werbalne

UNIT 8: Day and Night

Lesson 1

moon, stars, night, bed

It's time for bed

liczby 1-5

● rozpoznaje przedmioty
charakterystyczne dla 
pory nocnej

● wskazuje na obrazku 
przedmioty wedle nazw 
wypowiadanych przez 
nauczyciela

● zna podstawowe 
czynności, które należy 
wykonać przed pójściem 
spać (mycie zębów etc.) 
(I)

● próbuje nazywać przedmioty 
charakterystyczne dla pory nocnej

● nazywa wskazanych bohaterów 
kursu

● nazywa przedmioty z poprzednich 
lekcji

● liczy gwiazdy przedstawione na 
rysunku
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Lesson 2 day, sun, cloud, sunhat,  
sandals, red, yellow,  
mouse, hot

liczby 1-4,

● rozumie, że ważna jest 
zabawa na świeżym 
powietrzu i szacunek dla 
przyrody (I)

● rozumie, że kwiaty 
należy podlewać (I)

● wypowiada za nauczycielem 
nazwy przedmiotów typowych dla 
dnia oraz dla nocy 

● nazywa wskazanych bohaterów 
kursu

Lesson 3 day, night, Pandy's  
sleeping, Pandy's  
dancing, Good night,  
Good morning, sun,  
moon, star, cloud, hot,  
family, book, sandals,  
rabbit

● rozróżnia pomiędzy 
nocnymi i dziennymi 
czynnościami

● wskazuje przedmioty 
zadane przez nauczyciela 
(flashcards) 

● wykonuje czynności, 
zgodnie z tekstem 
piosenki (sleep / dancing) 

● łączy dzienne i nocne czynności z 
przedmiotami, które kojarzą się z 
odpowiednią porą

Lesson 4 night, stars, (sandals,  
mouse, cat), sleeping /  
awake

imiona bohaterów

● rozumie, jak ważny jest 
zdrowy sen

● używa naklejek do wykonania 
zadania

● nazywa przedmioty związane z 
porami dnia

● rozpoznaje i nazywa porę dnia

● nazywa różne przedmioty 
wskazane na obrazku

● rozpoznaje i nazywa stan 
bohaterów na obrazku (sleep /  
awake)

● bierze udział w grze typu memory, 
nazywając kolory przyporządkowane 
przedmiotom (flashcards )
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Lesson 5 day, night, dog, mouse, 
sun, moon, I am 
awake, I sleep, cloud,  
stars

● rozumie, jak ważny dla 
prawidłowego funkcjo-
nowania jest sen (I)
● rozróżnia pomiędzy 
zwierzętami aktywnymi w 
nocy a tymi aktywnymi w 
dzień
● rozróżnia na obrazku 
zwierzę w stanie snu i w 
stanie czuwania
● potrafi wskazać na 
obrazku , zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w 
nagraniu, odpowiednie 
zwierzę 

● potrafi rozpoznać i pokolorować 
przystające do siebie obiekty na 
obrazku

● nazywa wskazane przedmioty 
związane z dniem i nocą 

Lesson 6 bed, sleepy, pink, blue,  
moon, night

● wskazuje na obrazku ze 
słuchu bohaterów i 
przedmioty

● koloruje ścieżkę, która na obrazku 
prowadzi bohaterów do ich łóżek

● nazywa przedmioty związane z 
dniem i nocą oraz kolory

Lesson 7 blue, pink, orange, day,  
night, sun, moon, stars,  
clouds, kite, sunhat,  
ball

liczby 1-3

● wskazuje na obrazku 
bohaterów i przedmioty, 
zgodnie ze wskazaniami 
nauczyciela (flashcards) 
oraz instrukcjami 
zawartymi w nagraniu

● zakreśla na obrazku odpowiednie 
przedmioty w odpowiedniej ilości 

● nazywa porę dnia ukazaną na 
obrazku
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Lesson 8 day, night, sun, moon,  
stars, clouds

I like 

● rysuje swoją ulubioną czynność

● określa swoją ulubioną porę, 
zakreślając odpowiedni symbol

● nazywa przedmioty związane z 
porami dnia i nocy

● wyraża swoje preferencje dot. 
dnia bądź  nocy, używając wyrażenia 
I like...

Ocena podsumowująca

● dziecko rozpoznaje i nazywa przedmioty charakterystyczne dla dnia i dla nocy
● dziecko wypowiada się na temat rzeczy charakterystycznych dla dnia i dla nocy
● dziecko rozpoznaje i nazywa czynności
● dziecko używa zwrotu I can see...
● dziecko rozwija zdolność słuchania 
● dziecko bierze udział w zadaniach grupowych
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Lekcja Podstawowy słownik Umiejętności 
receptywne

Umiejętności produktywne 
niewerbalne

Umiejętności produktywne 
werbalne

STORY 3: Pandy's Birthday

Lesson 1

Pandy, Ben, Gina, cat,  
bird, rabbit, gloves,  
sunhat, sandals, scarf,  
coat, happy/sad, Happy 
Birthday, thank you

● rozumie ogólny sens 
przedstawionej historii

● wskazuje bohaterów i 
przedmioty

● potrafi ułożyć 
storycards w odpowiedniej 
kolejności, aby 
odzwierciedlały przebieg 
historii

● przewiduje, wskazując 
przedstawione graficznie możliwości, 
co bohater może dostać na swoje 
urodziny

● używa pantomimy do 
przedstawienia wybranych elementów 
akcji słuchanej historii

● określa kolor przedmiotów

● powtarza za nauczycielem nazwy 
przedmiotów

● nazywa bohaterów i ich stan 
emocjonalny (happy / sad)

● bierze udział w rozmowie (J1) na 
temat urodzin: czym są, w czyim 
towarzystwie są obchodzone etc.

Lesson 2 Pandy, Ben, Gina, cat,  
bird, rabbit, gloves,  
sunhat, sandals, scarf,  
coat, Happy Birthday,  
Thank you

●  używa pantomimy by zilustrować 
czynność związaną z przedmiotem, 
którego nazwa padła w trakcie historii

● rysuje własnoręcznie różne ubrania

● potrafi nazwać narysowane przez 
siebie elementy ubioru

● odpowiada na pytania dot. 
swojego ubioru: Have you got a...

● potrafi opowiedzieć (J1) historię z 
poprzedniej lekcji i podzielić się 
swoimi wrażeniami z nią związanymi
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