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Multisensoryczność: 
- flashcards (metoda idealna dla wzrokowców ułatwiająca
   zapamiętywanie słownictwa), 
- zabawy z pieskiem Megabyte i ćwiczenia Chant & move
   (angażujące kinestetyków), 
- melodyjne rymowanki (sprawdzające się 
   w pracy ze słuchowcami).

Prezentacja słownictwa
Piękne kolorowe ilustracje w pierwszej lekcji prezentują nowe słownictwo, a bohater kursu pies Megabyte motywuje 
dzieci do nauki poprzez zabawę. Ćwiczenia angażują różne zmysły, co sprzyja efektywniejszemu nauczaniu słownictwa.

Szukanie słówka 
z poprzedniej lekcji 
na ilustracji

Zabawy słowne utrwalające materiał 
z poprzedniego rozdziału (recycle)

Nauka i utrwalanie słownictwa 
za pomocą zabaw z kartami 
obrazkowymi (flashcards)

Zadanie typu Be a Mega Star, 
to doskonała okazja do zaprezen-
towania własnych osiągnięć wśród 
równieśników w klasie

Chant and move - aktywne utrwalanie 
słówek za pomocą melodyjnej rymo- 
wanki i zabaw ruchowych

https://elt.oup.com/catalogue/items/local/pl/shine-on-pl/

Wejdź na stronę i posłuchaj 
przykładowych piosenek.



Prezentacja struktury gramatycznej
Na tej lekcji bohaterowie książki Jack i Lucy wprowadzają 
dzieci w świat gramatyki poprzez kolorowe i zabawne 
ćwiczenia.

Prezentacja struktury 
gramatycznej przez Jacka i Lucy

Utrwalenie słownictwa i struktury 
gramatycznej
Na trzeciej lekcji uczniowie utrwalają materiał z dwóch 
pierwszych lekcji poprzez oglądanie zabawnych animacji 
towarzyszących piosence i pracę plastyczną (craft activity).

Ćwiczenia utrwalające 
nową strukturę gramatyczną

Indywidualne, kreatywne zadania 
podsumowujące materiał z dwóch 
pierwszych lekcji rozdziału

Piosenki utrwalają znajomość słownictwa 
i struktur gramatycznych.
 

Piosenka z zagadką jako 
narzędzie do utrwalenia 
słownictwa z poprzednich lekcji

Budowanie 
pewności i płynności 
językowej poprzez 
wspólne śpiewanie
i oglądanie animacji video
          do piosenki
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Spersonalizowane zadania typu Think, rozwijają 
umiejętności poznawcze i zachęcają do wyrażania 
własnych opinii w języku angielskim.

Twórcze Craft activity
- zadania plastyczne

Zeszyt ćwiczeń:
- dodatkowe ćwiczenia 
do każdej lekcji

- karty pracy do zadań 
manualnych 

Przewodnik nauczyciela:
- dodatkowe pomysły 
na wykorzystanie piosenki

- dodatkowe ćwiczenia
do kopiowania

Hit!
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Historyjka obrazkowa 
- nowe słownictwo

Lekcja w oparciu o historyjkę wprowadza nowe słownictwo   
i utrwala je w kontekście.

Utrwalenie słownictwa i gramatyki
Lekcja nie tylko utrwala materiał, ale również podejmuje 
ważne społecznie tematy: troska o innych, poczucie własnej 
wartości, współpraca, dzielenie się. Sekcje Everyday English 
wprowadzają proste funkcje językowe.

Doskonalenie umiejętności 
językowych poprzez zabawną 
historyjkę (rozumienie ze słuchu,  
rozumienie tekstu pisanego 
i mówienie)

Think, to też ćwiczenie rozwi- 
jające kompetencje XXI wieku: 
- kreatywność 
- komunikację
- współpracę
- krytyczne myślenie

Utrwalenie słownictwa 
z poprzedniej lekcji 
za pomocą melo-
dyjnej piosenki

Praca ze słownictwem 
z poprzedniej lekcji 
z wykorzystaniem kart 
obrazkowych

Zabawne ćwiczenie 
interaktywne (uczeń 
podąża za usłyszanymi 
wskazówkami)

Zeszyt ćwiczeń:
- naklejki utrwalające 
słownictwo

Przewodnik nauczyciela:
- wskazówki do kart pracy 
do utrwalania słownictwa 
i gramatyki na trzech 
poziomach trudności!

Teacher’s Resource Pack:
- Storycards z pytaniami 
ułatwiającymi nauczycielowi 
prezentację historyjki oraz 
sprawdzenie zrozumienia jej 
przez dzieci
- dodatkowe pomysły do pracy 
z mixed ability classes
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Everyday English - ćwiczenie funkcji językowych, kształ-
towanie umiejętności i zachowań społecznych poprzez 
pracę w parach (odgrywanie dialogu) z wykorzystaniem 
praktycznych zwrotów

Utrwalenie zwrotów użytecznych 
w codziennych sytuacjach 
- kształtowanie właściwych 
postaw społecznych (Our Values)

Hit!

Hit!



Zintegrowane kształcenie 
przedmiotowo-językowe CLIL
Lekcja łączy treści z różnych dziedzin zawartych w nowej 
podstawie programowej.

Prezentacja słownictwa 

Revision 
Lekcja zawiera angażujące i motywujące ćwiczenia 
gramatyczne i leksykalne utrwalające materiał z rozdziału.

Interaktywne ćwiczenia 
sprawdzające rozumienie

Gry/zagadki językowe
Spersonalizowane
ćwiczenia Sekcja English at home - 

pozwala na zaangażowanie 
rodziców w proces nauczania

Zeszyt ćwiczeń
- słowniczek 
obrazkowy do lekcji

Think - ćwiczenia kształcące umiejętności 
poznawcze i językowe - gry, rebusy, zagadki, 
zadania interaktywne

Kreatywne zadania rozwijające małą 
i dużą motorykę dostosowane do 
możliwości poznawczych uczniów
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Przewodnik nauczyciela:
- wskazówki jak pracować 
z uczniami o zróżnicowanych 
potrzebach edukacyjnych
- zabawy motywujące 
do wypowiedzi ustnej

Teacher’s Resource Centre
- testy dostępne na dwóch 
poziomach trudności
 

Praca w parach z wykorzystaniem 
nowego słownictwa
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Think - dodatkowe prace plastyczne 
i projekty rozwijające kreatywność

Prezentacja nowego słownictwa 
za pomocą zdjęć i materiału 
dźwiękowego

Ćwiczenia sprawdzające rozumienie
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Bogato ilustrowane strony z ćwiczeniami prezentują różne aspekty kultury i życia codziennego krajów anglojęzycznych.

Lekcje kulturowe 

Przewodnik nauczyciela:
- zawiera ćwiczenia urozmaicające 
lekcje typu warmers, fillers

Gry utrwalające słownictwo
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Udział w przedstawieniu daje każdemu dziecku 
możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć
- unikalna cecha podręcznika Shine On!

Przedstawienie zawiera piosenki z podręcznika 
umożliwiające uczniom powtórzenie materiału

Przedstawienie na zakończenie roku szkolnego
Nauka poprzez zabawę, to doskonały sposób na powtórzenie materiału i zaangażowanie uczniów.
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Prezentacja słownictwa za pomocą 
zdjęć i materiału dźwiękowego Tradycyjne piosenki, wierszyki

i rymowanki utrwalają zapamiętywanie

Gry, rebusy i zagadki pomocne w nauce słownictwa

Rozwijające kreatywność projekty, 
którymi uczeń może pochwalić się 
w domu 
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Tradycje i zwyczaje
Podręcznik zawiera trzy lekcje okolicznościowe: Halloween, Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Dodatkowe zadania 
wykorzystują zwroty 
związane z tematem lekcji

Zadania plastyczne uruchamiają wyobraźnię 
uczniów, dzięki czemu z łatwością zapamiętują
treści z lekcji.



Vocabulary Structure Value CLIL Topic

Starter Unit  
Hello!

Jack, Lucy, Uncle Alex, Megabyte, hello, hi, 
goodbye, tree, house, tree house

What’s your name? I’m (Jack).

Hello / Hi / Goodbye, (Jack).

How old are you? I’m (seven).

We are friendly.

Unit 1  
At School

book, pen, desk, pencil, rubber, bag, 
notebook, chair, board, clock 

ruler, pencil case, crayon, picture

CLIL:  in, on

What is it? It’s a (book).

A (crayon), please. Thank you.

CLIL:   The (book) is in the (bag).  
The (pen) is on the (desk).

We put away 
our things.

Maths: position 
of objects

Unit 2  
Colourful Food

strawberry, cherry, blueberry, orange, 
lemon, pear, banana, apple, Colours, 
balloon, rainbow  

purple, pink, brown, grey

CLIL:  black, white

It’s a lemon. 

It’s an apple.

What colour is it? It’s (red).

Look! Well done!

CLIL:  (Black) and (white) make (grey).

We take care. Art: mixing 
colours

Culture 1  
Our Art Class

wool, paper, brush, paint, glue, apron The (paint) is (orange).

Unit 3 
Cool Toys!

doll, ball, kite, teddy, bike, rocket, scooter, 
car, castle, puzzle

plane, train, boat, helicopter

CLIL:  wood, metal, plastic, cardboard

It’s a (red ball).

It’s my / your turn.

CLIL:  It’s made of (wood).

We take turns. Science: 
materials

Unit 4   
Let’s Count!

girl, shell, boy, sandcastle, sun, spade, 
bucket, bird, Numbers 1–10, swimsuit, 
windsurfer

CLIL:  plus, equals

How many (shells)? Two.

Please help. OK!

CLIL:  (Five) plus (three) equals (eight).

We help others. Maths: simple 
addition

Culture 2  
Our Playground

see-saw, climbing frame, swings, slide, 
tunnel, roundabout

I like the (slide).

Unit 5  
My Body

head, �ngers, face, body, arms, hands, legs, 
feet, hair, heart 

eyes, ears, mouth, nose

CLIL:  face paint

Touch your (head)!

Shake your (arms)!

I’m sorry. That’s OK.

CLIL:   I’ve got (a white face).  
I’ve got (green eyes).

We are active. Art: face-paint 
designs

Unit 6  
Animals

monkey, lion, elephant, zebra, snake, hippo, 
gira�e, tortoise, spider, butter�y  

tiger, kangaroo, bear, penguin

CLIL:  baby, big, small

This is a (lion). 

This is an (elephant).

Watch out!

CLIL:  It’s got (small eyes).

We are careful. Science: baby 
animals

Culture 3
At the Farm

duck, goat, sheep, pony, chicken, rabbit My favourite animal is the (rabbit).

Unit 7
My Family

uncle, aunt, grandpa, dad, sister, brother, 
mum, grandma, man, woman

dog, cat, hamster, �sh

CLIL:  family tree

Who’s this? This is my (brother).

How are you? I’m �ne, thank you.

CLIL:   He’s my (brother).  
She’s my (sister).

We respect 
others.

History: a family 
tree

Unit 8
Feeling Good

sad, happy, hungry, cold, hot, bored, tired, 
thirsty, excited, angry

fast, slow, noisy, quiet

CLIL:  exercise

She’s (happy). He’s (sad). 

I’m (hungry).

Here you are. Thanks. You’re welcome.

CLIL:   Are you (tired)? 
Yes, I am. / No, I’m not.

We are kind. Science: e�ects  
of exercise

Play: Tortoise 
and Rabbit

race, go, grass

Units 1–8 Revision

He’s / She’s got (big legs). 

Units 1–8 Revision

Happy 
Halloween!

pumpkin, witch, cat, bat, spider, ghost Happy Halloween!

It’s Christmas! star, present, decoration, tree, bell, candle Merry Christmas!

Happy Easter! egg, �owers, bunny, basket, chocolate,  
hot cross bun

Happy Easter!

Shine On! dla klasy I Syllabus
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Spis treści


