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dla klasy IV

Nowość Strony przykładowe - podręcznik, klasa IV

Słownictwo
Lekcja wprowadza pierwszą partię słownictwa oraz utrwala je w różnorodnych ćwiczeniach. Wykorzystując nowe 
wyrażenia leksykalne uczeń doskonali również umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia.  

Sekcja Your World - odniesienie do osobistych 
doświadczeń ucznia poprzez pytania związane    
z tematem lekcji

Prezentacja słownictwa w Vocabulary box 
oraz w oparciu o kolorowe i ciekawe zdjęcia

Sekcja Memorize - utrwalanie słownictwa 
za pomocą piosenki (gry, rebusu, zagadki) 
z wykorzystaniem metody Total Physical 
Response (learning by doing)

Utrwalanie słownictwa i struktur gramatycznych 
z poprzednich lekcji metodą porównywania               
- szukanie podobieństw i różnic

Budowanie i poszerzanie zasobu 
leksykalnego ucznia  - kolokacje

Doskonalenie znajomości słownictwa 
poprzez ćwiczenie umiejętności rozumie-
nia ze słuchu, przetwarzania informacji 
(mediacja) oraz mówienia

Sekcja Online Link - poszerzanie wiedzy          
z lekcji o informacje wyszukane w Internecie

EGZAMIN !

!



 

Gramatyka
Lekcja wprowadza nowe zagadnienie gramatyczne 
i utrwala je za pomocą multisensorycznych ćwiczeń.

Angażujące ćwiczenie Reactivate 
odwołujące się do piosenki 
z poprzednich zajęć 

Słownictwo
Uczniowie doskonalą słownictwo w powiązaniu            
z zagadnieniem gramatycznym poprzez praktyczne 
ćwiczenia na mówienie, pisanie i czytanie.

Utrwalanie struktury 
gramatycznej 

Wskazówki - techniki uczenia 
się i zapamiętywania słow- 
nictwa

Prezentacja słownictwa 
- ilustracje oraz Vocabulary boxKlarowne graficzne 

przedstawienie zasad 
gramatycznych 

Online Link - wykorzystanie 
technologii informacyjno
-komunikacyjnych na lekcjach

!
Sekcja Memorize - zabawna 
forma utrwalania materiału!

Multisensoryczność w nauczaniu 
- duża różnorodność ćwiczeń 
angażujących wszystkie zmysły. 

Sekcje Speaking również 
w lekcjach gramatycznych!

Materiały ćwiczeniowe:
- zadania w formacie 
egzaminacyjnym 
już od klasy IV 
- rozumienie ze słuchu

dla klasy IV
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Gramatyka
Lekcja wprowadza i utrwala materiał z zakresu gramatyki 
przy pomocy różnorodnych ćwiczeń, również w formacie 
egzaminacyjnym.

EGZAMIN !

Sekcja Reactivate - nawiązanie 
do materiału z poprzedniej lekcji

Ćwiczenia sprawdzające zrozumienie 
tekstu w formie zadań otwartych - 
przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN !

Utrwalanie gramatyki poprzez angażujące 
ćwiczenia otwarte i zamknięte, przygoto-
wane w formacie egzaminacyjnym

EGZAMIN !

Mediacja - przetwarzanie informacji

Prezentacja nowej struktury gramatycznej 
za pomocą różnych metod:
- historyjka i tabelka - dla wzrokowców
- animacja - dla wzrokowców i słuchowców

! Sympatyczne postacie 
wprowadzają dzieci 
w świat gramatyki

Online Link - rozwijanie autonomii 
ucznia poprzez ćwiczenia interaktywne 
- chat room/discussion forum

Materiały ćwiczeniowe:
- różnorodne zadania 
gramatyczne na trzech 
poziomach trudności

dla klasy IV

Nowość



 

Powtórka „na półmetku”
Lekcja Halfway Review podsumowuje materiał z pierw-
szych pięciu lekcji rozdziału w formie gier i zabaw. Syste-
matyczne powtórki gwarantują lepsze przyswojenie mate-
riału, a nauczycielowi pomagają na bieżąco monitorować 
postępy ucznia.

Rozumienie tekstu pisanego 
oraz wypowiedź pisemna
W tej lekcji uczniowie budują pewność siebie, zaczy-
nają naukę pisania od prostych ćwiczeń opartych      
na pracy z modelowym tekstem i rozwijają zasób 
swojego słownictwa. 

Gry, piosenki, rebusy, zagadki, krzyżówki

Pisanie stanowi ogromne wyzwanie dla uczniów 
na egzaminie ósmoklasisty. Kurs Link zapewnia skuteczne 
przygotowanie do egzaminu poprzez naukę pisania 
krok po kroku. 

Praca z tekstem modelowym:
- zadania prawda / fałsz
- uzupełnianie luk
- zadania otwarte 

EGZAMIN !

Writing basics - pierwszy krok do nauki 
pisania w rozdziale:
- etapy powstawania pracy pisemnej
- wskazówki 
- przygotowanie uczniów do pracy 
z dłuższą  formą wypowiedzi pisemnej 
w lekcji 5i

!

Materiały ćwiczeniowe:
- powtórka na półmetku 
rozdziału - zabawne 
krzyżówki, rebusy, 
piosenki, gry

dla klasy IV
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Funkcje jezykowe
Lekcja Everyday English prezentuje funkcje językowe   
i utrwala je za pomocą dialogu, materiału video 
oraz praktycznych ćwiczeń.

Lekcja kulturowa
Lekcja wprowadzająca uczniów w świat tradycji 
i obyczajów krajów anglojęzycznych.

Sekcja Your World - spersonalizowane zadanie 
otwarte jako propozycja rozpoczęcia zajęć

Wprowadzenie i utrwalenie funkcji 
językowych - dialog, materiał video, 
i ćwiczenia umożliwiające wykorzy-
stanie poznanych funkcji w różnych 
sytuacjach

Nawiązania do doświadczeń ucznia, 
porównywanie kultur

Atrakcyjny materiał videoWyrażenia leksykalne zebrane 
w przejrzystej tabeli

Elastyczność pracy z podręcznikiem
Zadania oznaczone kółkiem, to ćwiczenia niezbędne 
do zrealizowania nowej podstawy programowej.

3

dla klasy IV
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Wypowiedź pisemna 
- lekcja projektowa
Lekcja łączy naukę pisania z pracą projektową                    
oraz prezentacją efektów pracy uczniów (praca                     
w grupach  i publiczna prezentacja to ważne elementy 
nowej podstawy programowej).

Lekcja powtórzeniowa
Lekcja Revision utrwala materiał leksykalno 
-gramatyczny oraz funkcje językowe wprowadzone 
w rozdziale. 

- materiały modelowe: notatki, plakat, 
  ogłoszenie, zaproszenie, e-mail, wpis na blogu
- wskazówki
- etapy przygotowania do pracy pisemnej
- prezentacja projektu na forum klasy

Sekcja Reactivate - systematyczna 
powtórka z elementami rywalizacji

Zadania w formacie egzaminu ósmoklasisty

EGZAMIN !

Elementy samooceny ucznia

Wspieranie autonomii ucznia w sekcji 
English in the real world

Utrwalanie nowych umiejętności za pomocą 
multisensorycznych ćwiczeń. 

Materiały ćwiczeniowe: 
- cała strona zadań 
powtórzeniowych 
- słownictwo, gramatyka 
i funkcje językowe

dla klasy IV
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Powtórka egzaminacyjna
Lekcja zawiera zadania w formacie egzaminacyjnym 
m.in.:
- rozumienie ze słuchu - wybór wielokrotny
- znajomość funkcji językowych - dobieranie
- znajomość środków językowych - wybór wielokrotny,
  układanie zdań z podanych elementów. 

Tabele gramatyczne 
oraz słowniczek
Zebranie struktur gramatycznych 
i najważniejszych wyrażeń leksykalnych 
z rozdziału.

EGZAMIN !

Czytelna tabela z prezentacją struktur 
gramatycznych z wyjaśnieniem w języku 
polskim

Materiały ćwiczeniowe:
- zadania w formacie egzaminacyjnym 
już od klasy IV - rozumienie ze słuchu,
znajomość środków językowych
i rozumienie tekstu pisanego

dla klasy IV

Nowość


