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WSTĘP 
 

 

Smileys 1–3 to nowatorska seria podręczników przeznaczona dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej. Na uwagę zasługuje bogactwo 

komponentów:  

a) dla ucznia – Pupil’s Book wraz z broszurką Let’s celebrate!, Activity Book, Pupil’s Multi-ROM (CD/ DVD), Vocabulary and Grammar 

Practice (dotyczy Smileys 3) oraz interaktywny i-eBook (podręcznik cyfrowy);  

b) dla nauczyciela – Teacher’s Book (interleaved), Picture Flashcards, Story Cards (dotyczy Smileys 1-2), Teacher’s Multimedia Resource 

Pack obejmujący Class CDs, DVD, Resource Pack CD-ROM (zawiera m.in. klasówki, projekty, materiały dla dyslektyków), Posters & 

Cross-Curricular Posters, a także rewelacyjne oprogramowanie do tablic interaktywnych.  

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli, wydawnictwo Express Publishing opracowało także do każdej części serii Smileys 

dodatkowe materiały niezbędne w pracy nauczyciela, czyli rozkłady materiału, plany wynikowe oraz kryteria oceniania.  

 

Zaprezentowany poniżej plan wynikowy do podręcznika Smileys 3 zawiera opis przewidywanych osiągnięć ucznia podzielonych na dwa poziomy: 

p o d s t a w o w y  (dla ucznia przeciętnie uzdolnionego) i  p o n a d p o d s t a w o w y  (dla ucznia o możliwościach powyżej przeciętnej  

i bardziej samodzielnego). Osiągnięcia przedstawiono w formie celów operacyjnych oznaczonych według taksonomii celów prof. B. Niemierki: 

kategoria A – zapamiętywanie wiadomości, kategoria B – zrozumienie wiadomości oraz kategoria C – zastosowanie wiadomości w sytuacjach 

typowych.  

 

W planie zamieszczono informacje dotyczące materiału leksykalno-gramatycznego pojawiającego się w poszczególnych modułach podręcznika. 

Rozwijane umiejętności podzielono na umiejętności receptywne (związane ze słuchaniem i czytaniem, a także z bierną znajomością słów, wyrażeń 

i zwrotów) oraz umiejętności produktywne (czyli to, co uczeń potrafi powiedzieć, napisać, narysować). Tabela obejmuje także takie aspekty nauki 

języka angielskiego, jak: interkulturowość, interdyscyplinarność, rozwijanie samodzielności, projekty oraz tak ważną w XXI w. umiejętność 

posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.  

Ponadto w planie wynikowym odnotowano zarówno wymagania nowej podstawy programowej odnoszącej się do języka obcego nowożytnego 

realizowane w ramach danego modułu, jak i elementy innych umiejętności przewidzianych w nowej podstawie programowej w zakresie edukacji 

wczesnoszkolnej.  

 

Wyjaśnienie skrótów zastosowanych w planie wynikowym: 

L+R  –  słuchanie i czytanie; 

S+W  –  mówienie i pisanie; 

TIK  –  technologie informacyjno-komunikacyjne. 



 Express Publishing & EGIS  Plan wynikowy – SMILEYS 3 

PLAN WYNIKOWY – S M I L E Y S  3  
 

UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 
(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 

POZIOM PODSTAWOWY 
UCZEŃ: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 
UCZEŃ: 

Starter Unit 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− z pomocą potrafi przywitać się (C); 

− z podpowiedzią potrafi się przedstawić oraz przedstawia 

swoich kolegów (C); 

− zna prawie cały alfabet angielski (A); 

− zna większość wprowadzonych nazw kolorów (A); 

− zna większość liczebników głównych 1–10 i ich formę pisemną 

(A,B) 

− samodzielnie potrafi przywitać się (C); 

− bezbłędnie potrafi się przedstawić oraz przedstawia swoich 

kolegów (C); 

− zna cały alfabet angielski (A); 

− zna wszystkie wprowadzone nazwy kolorów (A); 

− zna wszystkie liczebniki główne 1–10 i ich formę pisemną 

(A,B) 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą obrazów, 

gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki; nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je; bierze udział w 

miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− z ukierunkowanie słucha nagrania historyjki obrazkowej (C); 

− rozumie ogólny sens czytanych dialogów (C); 

− z pomocą wybiera, spośród dwóch podanych, poprawne 

gramatycznie zdanie (C); 

− z podpowiedzią uzupełnia brakujące liczby w ciągu liczb (B); 

− z ukierunkowaniem koloruje zgodnie z opisem przedstawione 

na rysunku zwierzęta (C) 

− ze zrozumieniem słucha nagrania historyjki obrazkowej (C); 

− rozumie szczegółowo sens czytanych dialogów (C); 

− bezbłędnie wybiera, spośród dwóch podanych, poprawne 

gramatycznie zdanie (C); 

− samodzielnie uzupełnia brakujące w liczby ciągu liczb (B); 

− bez pomocy koloruje zgodnie z opisem przedstawione na 

rysunku zwierzęta (C) 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z podpowiedzią zamienia ilustracje kolorów na wyrazy, 

tworząc słowa piosenki (B); 

− z podpowiedzią odnajduje imiona bohaterów podręcznika w 

wykreślance literowej (B); 

− z pomocą wykonuje proste obliczenia matematyczne (B); 

− koloruje rysunek według podanej legendy (B); 

− śpiewa w grupie piosenkę pt.: Red and yellow (A) 

− samodzielnie zamienia ilustracje kolorów na wyrazy, tworząc 

słowa piosenki (B); 

− samodzielnie odnajduje imiona bohaterów podręcznika w 

wykreślance literowej (B); 

− bezbłędnie wykonuje proste obliczenia matematyczne (B); 

− estetycznie koloruje rysunek według podanej legendy (B); 

− indywidualnie śpiewa piosenkę pt.: Red and yellow (A) 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3:  
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

3. wie jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe).  

Edukacja matematyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1. liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1;  

2. zapisuje cyframi i odczytuje liczby;  

4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie do 10. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3:  
3.c) bierze udział w zabawach, mini grach respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego.  
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
Moduł 1 – Unit 1 – School again! 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− zna połowę nazw przyborów szkolnych (A,B); 

− zna większość wprowadzonych nazw kolorów (A,B); 

− zna większość liczebników głównych 1–10 (A); 

− z podpowiedzią stosuje przedimek nieokreślony a/ an (C); 

− z pomocą stosuje odmianę czasownika to be w 1, 2 i 3 osobie 

liczby pojedynczej (C) 

− zna wszystkie nazwy przyborów szkolnych (A,B); 

− zna wszystkie z wprowadzonych nazw kolorów (A,B); 

− zna wszystkie liczebniki główne 1–10 (A); 

− bez podpowiedzi stosuje przedimek nieokreślony a/ an (C); 

− samodzielnie stosuje odmianę czasownika to be w 1, 2 i 3 

osobie liczby pojedynczej (C) 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział w 

miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− rozumie ogólny sens usłyszanych historyjek (A); 

− potrafi z podpowiedzią przeczytać treść dialogów w 

historyjkach (A); 

− z ukierunkowaniem koloruje ilustracje zgodnie z usłyszanym 

lub przeczytanym tekstem (C); 

− z podpowiedzią uzupełnia zdania poprawną formą czasownika 

to be (C); 

− z pomocą numeruje szkolne autobusy zgodnie z przeczytanym 

opisem (C); 

− z podpowiedzią, czytając krótkie teksty, wyszukuje informacje 

na temat przedstawionych osób i uzupełnia podane zdania (C); 

 

− z podpowiedzią uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami (C); 

 

− z pomocą dopasowuje nazwę do ilustracji (A); 

− pod kierunkiem wkleja naklejki zgodnie z opisem (C) 

− rozumie szczegółowy sens usłyszanych historyjek (A); 

− samodzielnie czyta treść dialogów w historyjkach (A); 

 

− estetycznie koloruje ilustracje zgodnie z usłyszanym lub 

przeczytanym tekstem (C); 

− samodzielnie uzupełnia zdania poprawną formą czasownika 

to be (C); 

− bezbłędnie numeruje szkolne autobusy zgodnie z 

przeczytanym opisem (C); 

− samodzielnie, czytając krótkie teksty, wyszukuje informacje 

na temat przedstawionych osób i uzupełnia podane zdania 

(C); 

− bez podpowiedzi uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami 

(C); 

− samodzielnie dopasowuje nazwę do ilustracji (A); 

− bezbłędnie wkleja naklejki zgodnie z opisem (C) 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z podpowiedzią układa z rozsypanki wyrazowej poprawne 

zdania (C); 

− z podpowiedzią układa z rozsypanki literowej nazwy 

przedstawionych na ilustracji przyborów szkolnych (A); 

− pod kierunkiem nauczyciela ćwiczy wymowę, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− z pomocą opowiada o sobie i o tym, co znajduje się w jego 

tornistrze (B); 

− śpiewa w grupie piosenki pt.: A book, a pencil…; One, two, 

three, four… (A) 

− bez podpowiedzi układa z rozsypanki wyrazowej poprawne 

zdania (C); 

− samodzielnie układa z rozsypanki literowej nazwy 

przedstawionych na ilustracji przyborów szkolnych (A); 

− ma poprawną wymowę, którą prezentuje, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− samodzielnie opowiada o sobie i o tym, co znajduje się w 

jego tornistrze (B); 

− śpiewa indywidualnie piosenki pt.: A book, a pencil…; One, 

two, three, four… (A) 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja plastyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
2.a) podejmuje działalność twórczą, stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.  

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; 

3. wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe).  

Edukacja matematyczna – osiągnięcia po klasie 3:  
1. liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1;  

2. zapisuje cyframi i odczytuje liczby;  

4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie do 10. 

Zajęcia komputerowe – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) i 1.b) umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 

2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3: 
3.c) bierze udział w zabawach, minigrach;  

4.a) dba o higieną osobistą i czystość odzieży;  

4.b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna;  

4.d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Interkulturowość 
− Our World – kto ty jesteś – przedstawianie się (imię, wiek, kraj, flaga) 

Posługiwanie się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi 

− samodzielna, domowa praca uczniów z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń zamieszczonych w i-eBooku 

Projekt 

− przygotowanie pracy plastycznej, w które uczeń przedstawia się i prezentuje swoje przybory szkolne; 

− przygotowanie pracy plastycznej, w której opisuje jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi i jak wygląda flaga Polski; 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Moduł 1 – Unit 2 – Come and play! 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− zna połowę nazw zabawek (A,B); 

− z podpowiedzią stosuje dopełniacz saksoński (B); 

− z pomocą tworzy liczbę mnogą rzeczowników regularnych (B); 

 

− z pomocą stosuje zaimki wskazujące this, that, these, those (C) 

− zna wszystkie nazwy zabawek (A,B); 

− samodzielnie stosuje dopełniacz saksoński (B); 

− bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników regularnych 

(B); 

− samodzielnie stosuje zaimki wskazujące this, that, these, 

those (C) 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą obrazów, 

gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki; nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je; bierze udział w 

miniprzedstawieniach, 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− rozumie ogólny sens usłyszanych historyjek (A); 

− potrafi z podpowiedzią przeczytać treść dialogów w 

historyjkach (A); 

− po przeczytaniu tekstu historyjki z ukierunkowaniem uzupełnia 

wyrazy brakującymi literami (A); 

− z podpowiedzią wybiera jedną z dwóch form rzeczowników, 

zgodną z usłyszanym tekstem (C); 

− z pomocą zamienia obrazki na słowa, tworząc logiczny tekst 

(A); 

− z podpowiedzią uzupełnia zdania zaimkami wskazującymi (C); 

− z pomocą numeruje ilustracje według kolejności zgodnej z 

nagraniem (A); 

− z pomocą koloruje obrazek zgodnie z przeczytanym lub 

usłyszanym tekstem (C); 

− z podpowiedzią stwierdza, czy podane zdania zgadzają się z 

treścią tekstu czy nie (C); 

− z ukierunkowaniem odnajduje w wykreślance literowej nazwy 

zabawek (A); 

− po przeczytaniu dialogu z podpowiedzią podpisuje, do kogo 

należą przedstawione zabawki (C); 

− z pomocą dopasowuje zdania do ilustracji (C); 

− z pomocą dopasowuje naklejki do opisów (C); 

− z ukierunkowaniem uzupełnia dialogi podanymi wyrażeniami 

(C) 

− rozumie szczegółowo sens usłyszanych historyjek (A); 

− samodzielnie czyta treść dialogów w historyjkach (A); 

 

− po przeczytaniu tekstu historyjki bezbłędnie uzupełnia 

wyrazy brakującymi literami (A); 

− samodzielnie wybiera jedną z dwóch form rzeczowników, 

zgodną z usłyszanym tekstem (C); 

− znakomicie zamienia obrazki na słowa, tworząc logiczny 

tekst (A); 

− samodzielnie uzupełnia zdania zaimkami wskazującymi (C); 

− bez pomocy numeruje ilustracje według kolejności zgodnej z 

nagraniem (A); 

− bezbłędnie koloruje obrazek zgodnie z przeczytanym lub 

usłyszanym tekstem (C); 

− bez podpowiedzi stwierdza, czy podane zdania zgadzają się z 

treścią tekstu czy nie (C); 

− samodzielnie odnajduje w wykreślance literowej nazwy 

zabawek (A); 

− po przeczytaniu dialogu bezbłędnie podpisuje, do kogo 

należą przedstawione zabawki (C); 

− samodzielnie dopasowuje zdania do ilustracji (C); 

− bez pomocy dopasowuje naklejki do opisów (C); 

− bezbłędnie uzupełnia dialogi podanymi wyrażeniami (C) 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z podpowiedzią odpowiada na pytania, do kogo należą 

poszczególne zabawki (B); 

− z podpowiedzią zapisuje formy liczby mnogiej podanych 

rzeczowników (A); 

− z ukierunkowaniem uczestniczy w zabawie polegającej na 

podawaniu liczby zabawek i stwierdzaniu, który to rysunek 

(A); 

− pod kierunkiem nauczyciela ćwiczy wymowę, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− z pomocą opowiada o swoich zabawkach (C); 

− śpiewa w grupie piosenkę pt.: These are all my lovely toys! (A); 

 

− z ukierunkowaniem podpisuje nazwy zabawek (A); 

− z podpowiedzią tworzy wyrażenia typu: six elephants (C); 

− z podpowiedzią tworzy zdania określające przynależność 

poszczególnych zabawek do określonych osób (B); 

− z pomocą rozwiązuje krzyżówkę (B) 

− bez podpowiedzi odpowiada na pytania, do kogo należą 

poszczególne zabawki (B); 

− samodzielnie zapisuje formy liczby mnogiej podanych 

rzeczowników (A); 

− chętnie i poprawnie uczestniczy w zabawie polegającej na 

podawaniu liczby zabawek i stwierdzaniu, który to rysunek 

(A); 

− samodzielnie ćwiczy wymowę, wykorzystując zamieszczony 

tongue twister (A); 

− samodzielnie opowiada o swoich zabawkach (B); 

− śpiewa indywidualnie piosenkę pt.: These are all my lovely 

toys! (A); 

− bezbłędnie podpisuje nazwy zabawek (A); 

− bez podpowiedzi tworzy wyrażenia typu: six elephants (C); 

− bezbłędnie tworzy zdania określające przynależność 

poszczególnych zabawek do określonych osób (B); 

− samodzielnie rozwiązuje krzyżówkę (B) 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja plastyczna – osiągnięcia po klasie 3:  
2.a) podejmuje działalność twórczą, stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne. 

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3:  
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

3. wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe).  

Edukacja przyrodnicza: My Green Toys (My Green Paszport, str 88) – osiągnięcia po klasie 3: 
6. podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 

Zajęcia komputerowe – osiągnięcia po klasie 3:  
1.a) i 1.b) umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 

2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3:  
3.c) bierze udział w zabawach, minigrach; 

4.a) dba o higieną osobistą i czystość odzieży;  

4.b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna; 

4.d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Interkulturowość 

− Storytime – historyjka amerykańska pt. The rainbow; wprowadzone słownictwo – paint, paintbrush, grass, river, bird, rainbow 

Interdyscyplinarność 
(CLIL) 

− Time for CLIL: Social Science – Happy Chat – stosowanie wyrażeń z życia codziennego o podobnych znaczeniach, ale 

używanych w różnym kontekście; 

− My Green Passport – zabawki przyjazne środowisku 

Posługiwanie się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi 

− samodzielna, domowa praca uczniów z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń zamieszczonych w i-eBooku 

Rozwijanie 
samodzielności 

− samodzielne wykonanie przez uczniów ćwiczeń w Checkpoint 1 (Pupil’s Book); 

− dokonanie samooceny 

Projekt 

− przygotowanie pracy plastycznej, w które uczeń prezentuje swoje zabawki 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Moduł 2 – Unit 3 – Fun time 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− zna połowę nazw członków rodziny (A,B); 

− zna większość liczebników głównych 1–20 (A); 

− z podpowiedzią stosuje odmianę czasownika to be we 

wszystkich typach zdań (C); 

− z pomocą stosuje zaimki dzierżawcze (C) 

− zna wszystkie nazwy członków rodziny (A,B); 

− zna wszystkie liczebniki główne 1–20 (A); 

− bezbłędnie stosuje odmianę czasownika to be we wszystkich 

typach zdań (C); 

− samodzielnie stosuje zaimki dzierżawcze (C) 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki; nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je; bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− rozumie ogólny sens usłyszanych historyjek (A); 

− potrafi z podpowiedzią przeczytać treść dialogów w 

historyjkach (A); 

− po przeczytaniu tekstu z ukierunkowaniem uzupełnia zdania 

brakującymi wyrazami (C); 

− z pomocą dopasowuje zdania do ilustracji (C); 

− z podpowiedzią uzupełnia pytania poprawną formą czasownika 

to be i zaznacza poprawną odpowiedź (C); 

− z podpowiedzią, zgodnie z usłyszanym tekstem nagrania 

stwierdza, ile lat mają poszczególne osoby (C); 

− z pomocą uzupełnia zdania poprawną formą zaimka 

dzierżawczego (C); 

− z podpowiedzią zamienia podane rzeczowniki na zaimki 

osobowe (A); 

− z pomocą wybiera spośród dwóch podanych poprawną, zgodną 

z obrazkiem formę wyrażenia (C); 

− z podpowiedzią odnajduje błędy w zdaniach i je poprawia (C); 

 

− z pomocą czyta tekst i spośród dwóch przedstawionych 

wybiera rodzinę opisaną w tekście (C); 

− z ukierunkowaniem słucha nagrania i dopasowuje imię do 

postaci (C); 

− pod kierunkiem nauczyciela dopasowuje naklejki z podpisami 

do ilustracji (C); 

− z podpowiedzią czyta tekst na temat dwóch rodzin ze znanych 

kreskówek, a następnie rozwiązuje kwiz (C) 

− rozumie szczegółowo sens usłyszanych historyjek (A); 

− samodzielnie czyta treść dialogów w historyjkach (A); 

 

− po przeczytaniu tekstu samodzielnie uzupełnia zdania 

brakującymi wyrazami (C); 

− bez pomocy dopasowuje zdania do ilustracji (C); 

− bezbłędnie uzupełnia pytania poprawną formą czasownika to 

be i zaznacza poprawną odpowiedź (C); 

− bez podpowiedzi, zgodnie z usłyszanym tekstem nagrania 

stwierdza, ile lat mają poszczególne osoby (C); 

− samodzielnie uzupełnia zdania poprawną formą zaimka 

dzierżawczego (C); 

− bezbłędnie zamienia podane rzeczowniki na zaimki osobowe 

(A); 

− znakomicie wybiera spośród dwóch podanych poprawną, 

zgodną z obrazkiem formę wyrażenia (C); 

− bez podpowiedzi odnajduje błędy w zdaniach i je poprawia 

(C); 

− samodzielnie czyta tekst i spośród dwóch przedstawionych 

wybiera rodzinę opisaną w tekście (C); 

− z uwagą słucha nagrania i samodzielnie dopasowuje imię do 

postaci (C); 

− pewnie dopasowuje naklejki z podpisami do ilustracji (C); 

 

− samodzielnie czyta tekst na temat dwóch rodzin ze znanych 

kreskówek, a następnie rozwiązuje kwiz (C) 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z podpowiedzią opowiada o swojej rodzinie (C); 

− pod kierunkiem nauczyciela ćwiczy wymowę, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− śpiewa w grupie piosenkę pt.: Happy Birthday (A); 

− z pomocą rozwiązuje krzyżówkę (A); 

− z ukierunkowaniem uzupełnia zdania nazwami członków 

rodziny (B) 

− pewnie opowiada o swojej rodzinie (C); 

− samodzielnie ćwiczy wymowę, wykorzystując zamieszczony 

tongue twister (A); 

− śpiewa indywidualnie piosenkę pt.: Happy Birthday (A); 

− samodzielnie rozwiązuje krzyżówkę (A); 

− bezbłędnie uzupełnia zdania nazwami członków rodziny (B) 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja plastyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
2.a) podejmuje działalność twórczą, stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.  

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

3. wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe). 

Edukacja matematyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1. liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1;  

2. zapisuje cyframi i odczytuje liczby;  

4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie do 20. 

Zajęcia komputerowe – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) i 1.b) umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;  

2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3: 
3.c) bierze udział w zabawach, minigrach;  

4.a) dba o higieną osobistą i czystość odzieży;  

4.b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna;  

4.d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 

Interkulturowość − Our World – The Griffins and the Spaghetti Family – znane rodziny z filmów animowanych 

Posługiwanie się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi 

− samodzielna, domowa praca uczniów z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń zamieszczonych w i-eBooku 

Projekt 
− przygotowanie pracy plastycznej, w które uczeń przedstawia swoją rodzinę; 

− przygotowanie kartki z życzeniami urodzinowymi dla koleżanki/ kolegi 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Moduł 2 – Unit 4 – A nice bed 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− zna połowę nazw sprzętów domowych i mebli (A,B); 

− zna połowę nazw pomieszczeń w domu (A,B); 

 

− z pomocą tworzy liczbę mnogą rzeczowników regularnych, 

stosując odpowiednie zasady ortograficzne (B);  

− z podpowiedzią stosuje konstrukcję There is…/ There are… 

(B); 

− z pomocą stosuje przyimki miejsca: on, in, under, behind (B) 

− zna wszystkie nazwy sprzętów domowych i mebli (A,B); 

− zna wszystkie wprowadzone nazwy pomieszczeń w domu 

(A,B); 

− samodzielnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników regularnych, 

stosując odpowiednie zasady ortograficzne (B); 

− bezbłędnie stosuje konstrukcję There is…/ There are… (B); 

 

− pewnie stosuje przyimki miejsca: on, in, under, behind (B) 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki; nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je; bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− rozumie ogólny sens usłyszanych historyjek (A); 

− potrafi z podpowiedzią przeczytać treść dialogów w 

historyjkach (A); 

− po przeczytaniu tekstu z ukierunkowaniem stwierdza, czy 

podane zdania są prawdziwe czy nie lub czy zgadzają się z 

ilustracją czy nie (C); 

− z podpowiedzią wybiera z dwóch ilustracji jedną, zgodną z 

opisem (C); 

− z pomocą uzupełnia zdania poprawną formą liczby mnogiej 

podanych rzeczowników (C); 

− z podpowiedzią uzupełnia zdania jednym z dwóch podanych 

wyrażeń, tak aby były zgodne z przeczytanym tekstem (C); 

− z pomocą uzupełnia zdania właściwymi przyimkami miejsca 

(C); 

− z pomocą koloruje obrazek zgodnie z przeczytanym lub 

usłyszanym tekstem (C); 

− z podpowiedzią uzupełnia zdania, tworząc poprawne formy 

konstrukcji There is…/ There are… (C); 

− z ukierunkowaniem uzupełnia pytania zgodnie z przeczytanym 

tekstem (C); 

− z pomocą udziela odpowiedzi na pytania o to, gdzie znajdują 

się poszczególne osoby lub przedmioty (B); 

− z ukierunkowaniem stwierdza, czy ilustracje zgadzają się z 

treścią nagrania (C); 

− z pomocą dopasowuje naklejki do opisów (C) 

− rozumie szczegółowo sens usłyszanych historyjek (A); 

− bezbłędnie czyta treść dialogów w historyjkach (A); 

 

− po przeczytaniu tekstu samodzielnie stwierdza, czy podane 

zdania są prawdziwe czy nie lub czy zgadzają się z ilustracją 

czy nie (C); 

− pewnie wybiera z dwóch ilustracji jedną, zgodną z opisem 

(C); 

− bez pomocy uzupełnia zdania poprawną formą liczby 

mnogiej podanych rzeczowników (C); 

− bez podpowiedzi uzupełnia zdania jednym z dwóch podanych 

wyrażeń, tak aby były zgodne z przeczytanym tekstem (C); 

− bezbłędnie uzupełnia zdania właściwymi przyimkami miejsca 

(C); 

− bezbłędnie koloruje obrazek zgodnie z przeczytanym lub 

usłyszanym tekstem (C); 

− samodzielnie uzupełnia zdania, tworząc poprawne formy 

konstrukcji There is…/ There are… (C); 

− pewnie uzupełnia pytania zgodnie z przeczytanym tekstem 

(C); 

− pewnie udziela odpowiedzi na pytania o to, gdzie znajdują się 

poszczególne osoby lub przedmioty (B); 

− bezbłędnie stwierdza, czy ilustracje zgadzają się z treścią 

nagrania (C); 

− znakomicie dopasowuje naklejki do opisów (C) 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z ukierunkowaniem uczestniczy w zabawie polegającej na 

podawaniu ilości i koloru danych sprzętów domowych i 

stwierdzaniu, który to rysunek (A); 

− z podpowiedzią podpisuje obrazki przedstawiające 

pomieszczenia w domu (A); 

− z pomocą stwierdza, co jest nie tak na przedstawionych 

ilustracjach (C); 

− pod kierunkiem nauczyciela ćwiczy wymowę, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− z pomocą opowiada o swoim domu (C); 

− śpiewa w grupie piosenkę pt.: This is my house! (A); 

− z ukierunkowaniem rozwiązuje krzyżówkę (A) 

− chętnie i poprawnie uczestniczy w zabawie polegającej na 

podawaniu ilości i koloru danych sprzętów domowych i 

stwierdzaniu, który to rysunek (A); 

− bezbłędnie podpisuje obrazki przedstawiające pomieszczenia 

w domu (A); 

− samodzielnie stwierdza, co jest nie tak na przedstawionych 

ilustracjach (C); 

− samodzielnie ćwiczy wymowę, wykorzystując zamieszczony 

tongue twister (A); 

− pewnie opowiada o swoim domu (C); 

− śpiewa indywidualnie piosenkę pt.: This is my house! (A); 

− bezbłędnie rozwiązuje krzyżówkę (A) 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja plastyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
2.a) podejmuje działalność twórczą, stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne. 

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

3. wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe). 

Edukacja przyrodnicza – My Green Garden (My Green Paszport, str 89) – osiągnięcia po klasie 3: 
6. podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 

Zajęcia komputerowe – osiągnięcia po klasie 3:  
1.a) i 1.b) umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;  

2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3: 
3.c) bierze udział w zabawach, minigrach;  

4.a) dba o higieną osobistą i czystość odzieży;  

4.b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna;  

4.d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 

Interkulturowość − Storytime – historyjka ze Sri Lanki pt. Twinklinka; wprowadzone słownictwo – princess, beautiful, money, dirty, ugly 

Interdyscyplinarność 
(CLIL) 

− Time for CLIL: Science – Living and Non-living – podział rzeczowników na żywotne i nieżywotne; 

− My Green Passport – mój zielony ogród 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Posługiwanie się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi 

− samodzielna, domowa praca uczniów z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń zamieszczonych w i-eBooku 

Rozwijanie 
samodzielności 

− samodzielne wykonanie przez uczniów ćwiczeń w Checkpoint 2 (Pupil’s Book); 

− dokonanie samooceny 

Projekt − przygotowanie pracy plastycznej, w której uczeń prezentuje swój dom; 

− przygotowanie pracy plastycznej wraz z opisem czegoś żywotnego i nieżywotnego 

Moduł 3 – Unit 5 – I can… 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− zna połowę wprowadzonych czasowników wyrażających 

umiejętności (A,B); 

− z podpowiedzią stosuje odmianę czasownika can we 

wszystkich typach zdań (C); 

− z pomocą stosuje liczbę mnogą rzeczowników nieregularnych 

(C) 

− zna wszystkie wprowadzone czasowniki wyrażające 

umiejętności (A,B); 

− bezbłędnie stosuje odmianę czasownika can we wszystkich 

typach zdań (C); 

− samodzielnie stosuje liczbę mnogą rzeczowników 

nieregularnych (C) 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− rozumie ogólny sens usłyszanych historyjek (A); 

− potrafi z podpowiedzią przeczytać treść dialogów w 

historyjkach (A); 

− po przeczytaniu tekstu z ukierunkowaniem uzupełnia zdania 

brakującymi czasownikami (C); 

− z pomocą uzupełnia zdania odpowiednią formą twierdzącą lub 

przeczącą czasownika can (C); 

− z podpowiedzią zaznacza zgodnie z nagraniem, czy Lilly oraz 

Tom potrafią wykonywać poszczególne czynności (C); 

− z podpowiedzią stwierdza, czy podane zdania są zgodne z 

przeczytanym tekstem czy nie (C); 

− z pomocą dopasowuje liczbę pojedynczą do liczby mnogiej 

podanych rzeczowników nieregularnych (A); 

− z podpowiedzią uzupełnia tekst piosenki poprawną formą 

liczby mnogiej podanych rzeczowników (A); 

− z pomocą wyszukuje podane czasowniki w wykreślance 

wyrazowej (A); 

− z podpowiedzią wyszukuje w grupie wyrazów poznane 

czasowniki, a następnie układa z nimi zdania (B); 

− rozumie szczegółowo sens usłyszanych historyjek (A); 

− samodzielnie czyta treść dialogów w historyjkach (A); 

 

− po przeczytaniu tekstu samodzielnie uzupełnia zdania 

brakującymi czasownikami (C);  

− bez pomocy uzupełnia zdania odpowiednią formą twierdzącą 

lub przeczącą czasownika can (C); 

− bez podpowiedzi zaznacza zgodnie z nagraniem, czy Lilly 

oraz Tom potrafią wykonywać poszczególne czynności (C); 

− pewnie stwierdza, czy podane zdania są zgodne z 

przeczytanym tekstem czy nie (C); 

− bezbłędnie dopasowuje liczbę pojedynczą do liczby mnogiej 

podanych rzeczowników nieregularnych (A); 

− znakomicie uzupełnia tekst piosenki poprawną formą liczby 

mnogiej podanych rzeczowników (A); 

− bez pomocy wyszukuje podane czasowniki w wykreślance 

wyrazowej (A); 

− bez podpowiedzi wyszukuje w grupie wyrazów poznane 

czasowniki, a następnie układa z nimi zdania (B); 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
− z pomocą czyta tekst, a następnie uzupełnia zdania jedną 

spośród dwóch podanych możliwości, tak aby były zgodne z 

tekstem (C); 

− pod kierunkiem nauczyciela dopasowuje naklejki z podpisami 

do ilustracji (C); 

− z podpowiedzią dopasowuje opisy do poszczególnych osób (C) 

− pewnie czyta tekst, a następnie uzupełnia zdania jedną 

spośród dwóch podanych możliwości, tak aby były zgodne z 

tekstem (C); 

− samodzielnie dopasowuje naklejki z podpisami do ilustracji 

(C); 

− bez podpowiedzi dopasowuje opisy do poszczególnych osób 

(C) 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki; nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je; bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z podpowiedzią pyta i odpowiada na pytania o to, jakie 

umiejętności posiada Lilly (B); 

− z ukierunkowaniem pyta kolegów, czy potrafią wykonywać 

podane czynności (B); 

− pod kierunkiem nauczyciela ćwiczy wymowę, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− z podpowiedzią mówi o swoich umiejętnościach (C); 

− śpiewa w grupie piosenki pt.: Can you hear the sheep?, Oh, I 

can run (A); 

− z pomocą podpisuje ilustracje czasownikami (A); 

− z ukierunkowaniem uzupełnia zdania na temat umiejętności 

przedstawionych postaci (B); 

− z podpowiedzią zauważa różnice między dwoma ilustracjami i 

próbuje je opisać (C) 

− bezbłędnie pyta i odpowiada na pytania o to, jakie 

umiejętności posiada Lilly (B); 

− pewnie pyta kolegów, czy potrafią wykonywać podane 

czynności (B); 

− samodzielnie ćwiczy wymowę, wykorzystując zamieszczony 

tongue twister (A); 

− pewnie mówi o swoich umiejętnościach (C); 

− śpiewa indywidualnie piosenki pt.: Can you hear the sheep?, 

Oh, I can run (A); 

− bez pomocy podpisuje ilustracje czasownikami (A); 

− bezbłędnie uzupełnia zdania na temat umiejętności 

przedstawionych postaci (B); 

− bez podpowiedzi zauważa różnice między dwoma 

ilustracjami i próbuje je opisać (C) 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja plastyczna – osiągnięcia po klasie 3:  
2.a) podejmuje działalność twórczą, stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.  

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

3. wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe).  

Zajęcia komputerowe – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) i 1.b) umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;  

2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3: 
3.c) bierze udział w zabawach, minigrach;  

4.a) dba o higieną osobistą i czystość odzieży;  

4.b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna;  

4.d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 

Interkulturowość − Our World – Michael Phelps, Fernando Torres, Natalia Osipova – kim są te osoby?; 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Posługiwanie się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi 

− samodzielna, domowa praca uczniów z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń zamieszczonych w i-eBooku 

Projekt 
− przygotowanie pracy plastycznej, w które uczeń prezentuje swoje umiejętności 

Moduł 3 – Unit 6 – It’s a monster! 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− zna połowę nazw części twarzy i ciała (A,B); 

− zna połowę wprowadzonych nazw zwierząt hodowlanych i 

dzikich (A,B); 

− z podpowiedzią stosuje czasownik to have got we wszystkich 

typach zdań (B) 

− zna wszystkie nazwy części twarzy i ciała (A,B); 

− zna wszystkie z wprowadzonych nazw zwierząt hodowlanych 

i dzikich (A,B); 

− samodzielnie stosuje czasownik to have got we wszystkich 

typach zdań (B) 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− rozumie ogólny sens usłyszanych historyjek (A); 

− potrafi z podpowiedzią przeczytać treść dialogów w 

historyjkach (A); 

− po przeczytaniu tekstu z ukierunkowaniem stwierdza, który z 

bohaterów wypowiada poszczególne zdania (C); 

− z podpowiedzią uzupełnia zdania poprawną formą czasownika 

to have got oraz udziela krótkich odpowiedzi (B); 

− z pomocą numeruje według kolejności nagrania opisy 

przedstawionych osób (C); 

− po wysłuchaniu i przeczytaniu tekstu z podpowiedzią uzupełnia 

zdania na temat liczby posiadanych przez dziadków zwierząt 

(C); 

− z pomocą dopasowuje opis do ilustracji (C); 

− z podpowiedzią liczy, ile nóg mają wspólnie podane grupy 

zwierząt (C);  

− z podpowiedzią koloruje przedstawione potwory według 

zamieszczonego opisu (C); 

− z pomocą uzupełnia tekst podanymi wyrazami (C); 

− z ukierunkowaniem, zgodnie z usłyszanym tekstem, stwierdza, 

które z przedstawionych na obrazkach postaci to Harry i Polly 

(C); 

− z pomocą dopasowuje naklejki do opisów (C) 

− rozumie szczegółowo sens usłyszanych historyjek (A); 

− samodzielnie czyta treść dialogów w historyjkach (A); 

 

− po przeczytaniu tekstu bezbłędnie stwierdza, który z 

bohaterów wypowiada poszczególne zdania (C); 

− samodzielnie uzupełnia zdania poprawną formą czasownika 

to have got oraz udziela krótkich odpowiedzi (B); 

− bez pomocy numeruje według kolejności nagrania opisy 

przedstawionych osób (C); 

− po wysłuchaniu i przeczytaniu tekstu bez podpowiedzi 

uzupełnia zdania na temat liczby posiadanych przez 

dziadków zwierząt (C); 

− samodzielnie dopasowuje opis do ilustracji (C); 

− pewnie liczy, ile nóg mają wspólnie podane grupy zwierząt 

(C);  

− bezbłędnie koloruje przedstawione potwory według 

zamieszczonego opisu (C); 

− bez pomocy uzupełnia tekst podanymi wyrazami (C); 

− zgodnie z usłyszanym tekstem bezbłędnie stwierdza, które z 

przedstawionych na obrazkach postaci to Harry i Polly (C); 

 

− samodzielnie dopasowuje naklejki do opisów (C) 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z ukierunkowaniem opisuje przedstawionego na obrazku 

potwora (C); 

− pod kierunkiem nauczyciela ćwiczy wymowę, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− z pomocą opowiada o swoim pobycie na farmie(C); 

− z podpowiedzią opowiada o zwierzętach, które posiada na 

swojej wymyślonej farmie (C); 

− z podanych wyrażeń buduje z ukierunkowaniem poprawne 

zdania (B); 

− śpiewa w grupie piosenkę pt.: I’m a farmer! (A); 

− z pomocą uzupełnia krzyżówkę (A) 

− pewnie opisuje przedstawionego na obrazku potwora (C); 

 

− samodzielnie ćwiczy wymowę wykorzystując zamieszczony 

tongue twister (A); 

− samodzielnie opowiada o swoim pobycie na farmie(C); 

− bez podpowiedzi opowiada o zwierzętach, które posiada na 

swojej wymyślonej farmie (C); 

− z podanych wyrażeń samodzielnie buduje poprawne zdania 

(B); 

− śpiewa indywidualnie piosenkę pt.: I’m a farmer! (A); 

− bezbłędnie uzupełnia krzyżówkę (A) 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki; nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je; bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja plastyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
2.a) podejmuje działalność twórczą, stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.  

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

3. wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe).  

Edukacja matematyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1. liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1;  

2. zapisuje cyframi i odczytuje liczby;  

4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie do 20. 

Edukacja przyrodnicza: The Life Cycle of a Chicken (My Green Paszport, str 90) – osiągnięcia po klasie 3: 
2. opisuje życie w wybranych ekosystemach;  

8. nazywa części ciała zwierząt i ludzi. 

Zajęcia komputerowe – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) i 1.b) umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;  

2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3: 
3.c) bierze udział w zabawach, minigrach;  

4.a) dba o higieną osobistą i czystość odzieży;  

4.b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczną;  

4.d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 

Interkulturowość − Storytime – historyjka japońska pt. The Monster on the Hill; wprowadzone słownictwo – face, lonely, hill, eat 

Interdyscyplinarność 
(CLIL) 

− Time for CLIL: Maths – How Many Legs? – ile nóg mają te zwierzęta?; 

− My Green Passport – cykl życia kury 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Posługiwanie się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi 

− samodzielna, domowa praca uczniów z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń zamieszczonych w i-eBooku 

Rozwijanie 
samodzielności 

− samodzielne wykonanie przez uczniów ćwiczeń w Checkpoint 3 (Pupil’s Book); 

− dokonanie samooceny 

Projekt − przygotowanie pocztówki z pozdrowieniami ze swojego pobytu na farmie 

Moduł 4 – Unit 7 – It’s snowing! 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− zna połowę wprowadzonych rodzajów pogody (A,B); 

− zna połowę wprowadzonych nazw ubrań (A,B); 

− z podpowiedzią buduje zdania twierdzące w czasie Present 

Continuous (C) 

− zna wszystkie z wprowadzonych rodzajów pogody (A,B); 

− zna wszystkie z wprowadzonych nazw ubrań (A,B); 

− samodzielnie buduje zdania twierdzące w czasie Present 

Continuous (C) 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− rozumie ogólny sens usłyszanych historyjek (A); 

− potrafi z podpowiedzią przeczytać treść dialogów w 

historyjkach (A); 

− po przeczytaniu tekstu z ukierunkowaniem udziela odpowiedzi 

na zadane pytania (C); 

− z pomocą uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika w 

czasie Present Continuous (C); 

− z podpowiedzią uzupełnia tekst właściwymi nazwami ubrań, 

tak aby był zgodny z ilustracją (C); 

− z podpowiedzią dopasowuje imię do osoby zgodnie z 

usłyszanym nagraniem (C); 

− z pomocą uzupełnia zdania jedną spośród dwóch podanych 

nazw ubrań (C); 

− z podpowiedzią wyszukuje potrzebne informacje w tekstach, a 

następnie uzupełnia podane zdania odpowiednimi wyrazami 

(C); 

− z pomocą dopasowuje nazwę ubrania lub opis czynności do 

ilustracji (C); 

− słuchając nagrania, z ukierunkowaniem wybiera właściwy 

obrazek spośród dwóch podanych (C); 

− z pomocą czyta tekst, a następnie dopasowuje go do jednej z 

trzech ilustracji (C); 

− rozumie szczegółowo sens usłyszanych historyjek (A); 

− samodzielnie czyta treść dialogów w historyjkach (A); 

 

− po przeczytaniu tekstu bezbłędnie udziela odpowiedzi na 

zadane pytania (C); 

− bez pomocy uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika 

w czasie Present Continuous (C); 

− samodzielnie uzupełnia tekst właściwymi nazwami ubrań, tak 

aby był zgodny z ilustracją (C); 

− bezbłędnie dopasowuje imię do osoby zgodnie z usłyszanym 

nagraniem (C); 

− bez pomocy uzupełnia zdania jedną spośród dwóch podanych 

nazw ubrań (C); 

− bez podpowiedzi wyszukuje potrzebne informacje w tekstach, 

a następnie uzupełnia podane zdania odpowiednimi wyrazami 

(C); 

− samodzielnie dopasowuje nazwę ubrania lub opis czynności 

do ilustracji (C); 

− słuchając nagrania, bezbłędnie wybiera właściwy obrazek 

spośród dwóch podanych (C); 

− znakomicie czyta tekst, a następnie dopasowuje go do jednej 

z trzech ilustracji (C); 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
− pod kierunkiem nauczyciela dopasowuje naklejki z podpisami 

do ilustracji (C) 

− samodzielnie dopasowuje naklejki z podpisami do ilustracji 

(C) 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki; nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je; bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z podpowiedzią udziela odpowiedzi na pytania o to, co robią 

poszczególni bohaterowie podręcznika przedstawieni na 

ilustracji (B); 

− z ukierunkowaniem uczestniczy w zabawie, w której – 

wykorzystując pantomimę – prezentuje rodzaj pogody, a 

koledzy odgadują, jaka ona jest (B); 

− z podpowiedzią opisuje, w co jest ubrany w zależności od 

warunków atmosferycznych (B); 

− pod kierunkiem nauczyciela ćwiczy wymowę, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− z podpowiedzią mówi o tym, w co właśnie jest ubrany (C); 

− śpiewa w grupie piosenkę pt.: It’s a windy day in London Town 

(A); 

− z pomocą rozszyfrowuje podaną wiadomość (B); 

− z ukierunkowaniem tworzy zdania opisujące przedstawione 

ilustracje (B); 

− z podpowiedzią tworzy z rozsypanek wyrazowych poprawne 

zdania (B) 

− pewnie i poprawnie udziela odpowiedzi na pytania o to, co 

robią poszczególni bohaterowie podręcznika przedstawieni 

na ilustracji (B); 

− chętnie i poprawnie uczestniczy w zabawie, w której – 

wykorzystując pantomimę – prezentuje rodzaj pogody, a 

koledzy odgadują, jaka ona jest (B); 

− samodzielnie opisuje, w co jest ubrany w zależności od 

warunków atmosferycznych (B); 

− samodzielnie ćwiczy wymowę, wykorzystując zamieszczony 

tongue twister (A); 

− bezbłędnie mówi o tym, w co właśnie jest ubrany (C); 

− śpiewa indywidualnie piosenkę pt.: It’s a windy day in 

London Town (A); 

− samodzielnie rozszyfrowuje podaną wiadomość (B); 

− bezbłędnie tworzy zdania opisujące przedstawione ilustracje 

(B); 

− samodzielnie tworzy z rozsypanek wyrazowych poprawne 

zdania (B) 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja plastyczna – osiągnięcia po klasie 3:  
2.a) podejmuje działalność twórczą, stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.  

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3:  
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

3. wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe).  

Edukacja przyrodnicza – osiągnięcia po klasie 3: 
5. wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku. 

Zajęcia komputerowe – osiągnięcia po klasie 3:  
1.a) i 1.b) umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;  

2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3: 
3.c) bierze udział w zabawach, minigrach;  

4.a) dba o higieną osobistą i czystość odzieży;  

4.b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna;  

4.d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Interkulturowość − Our World – The weather in London, Moscow, Buenos Aires – jaka jest pogoda w Londynie, Moskwie i Buenos Aires? 

Posługiwanie się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi 

− samodzielna, domowa praca uczniów z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń zamieszczonych w i-eBooku 

Projekt − przygotowanie pracy plastycznej wraz z opisem jaka jest pogoda i w co uczeń jest ubrany 

Moduł 4 – Unit 8 – Flying kites 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− zna połowę nazw pór roku (A,B); 

− zna połowę wprowadzonych nazw sposobów spędzania 

wolnego czasu (A,B); 

− z podpowiedzią buduje zdania z wykorzystaniem czasu Present 

Continuous (B) 

− zna wszystkie nazwy pór roku (A,B); 

− zna wszystkie z wprowadzonych nazw sposobów spędzania 

wolnego czasu (A,B); 

− samodzielnie buduje zdania z wykorzystaniem czasu Present 

Continuous (B) 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− rozumie ogólny sens usłyszanych historyjek (A); 

− potrafi z podpowiedzią przeczytać treść dialogów w 

historyjkach (A); 

− po przeczytaniu tekstu z ukierunkowaniem uzupełnia podane 

zdania brakującymi wyrazami (C); 

− z podpowiedzią udziela krótkich odpowiedzi na zadane pytania 

(B); 

− z pomocą tworzy pytania i udziela na nie krótkich odpowiedzi 

(B); 

− po wysłuchaniu nagrania z podpowiedzią uzupełnia zdania 

jedną z dwóch podanych możliwości (C); 

− z pomocą dopasowuje opis do ilustracji (C); 

− z podpowiedzią wybiera spośród wszystkich pór roku tę, która 

jest zgodna z ilustracją (C);  

− z ukierunkowaniem buduje z podanych wyrażeń poprawne 

zdania (B); 

− z pomocą uzupełnia tekst, zamieniając obrazki na wyrazy (C); 

 

− z ukierunkowaniem dopasowuje imiona do dzieci zgodnie z 

usłyszanym tekstem (C); 

− z pomocą dopasowuje naklejki do opisów (C); 

− z podpowiedzią dopasowuje nazwy pór roku do ilustracji (A) 

− rozumie szczegółowo sens usłyszanych historyjek (A); 

− samodzielnie czyta treść dialogów w historyjkach (A); 

 

− po przeczytaniu tekstu bezbłędnie uzupełnia podane zdania 

brakującymi wyrazami (C); 

− samodzielnie udziela krótkich odpowiedzi na zadane pytania 

(B); 

− bez pomocy tworzy pytania i udziela na nie krótkich 

odpowiedzi (B); 

− po wysłuchaniu nagrania bez podpowiedzi uzupełnia zdania 

jedną z dwóch podanych możliwości (C); 

− samodzielnie dopasowuje opis do ilustracji (C); 

− bezbłędnie wybiera spośród wszystkich pór roku tę, która jest 

zgodna z ilustracją (C);  

− samodzielnie buduje z podanych wyrażeń poprawne zdania 

(B); 

− bez pomocy uzupełnia tekst, zamieniając obrazki na wyrazy 

(C); 

− bezbłędnie dopasowuje imiona do dzieci zgodnie z 

usłyszanym tekstem (C); 

− bez pomocy dopasowuje naklejki do opisów (C); 

− samodzielnie dopasowuje nazwy pór roku do ilustracji (A) 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z ukierunkowaniem zauważa różnice między dwoma 

ilustracjami i je zapisuje (C); 

− z ukierunkowaniem uczestniczy w zabawie, w której – 

wykorzystując pantomimę – prezentuje czynność, a koledzy ją 

odgadują (B); 

− pod kierunkiem nauczyciela ćwiczy wymowę, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− z pomocą opowiada o tym, gdzie jest i co właśnie robi (C); 

− śpiewa w grupie piosenkę pt.: Spring is here! (A); 

− z podpowiedzią tworzy z rozsypanek wyrazowych poprawne 

zdania (B); 

− z podpowiedzią opisuje swoją ulubioną porę roku (C); 

− z pomocą uzupełnia krzyżówkę (A) 

− samodzielnie zauważa różnice między dwoma ilustracjami i 

je zapisuje (C); 

− chętnie i poprawnie uczestniczy w zabawie, w której – 

wykorzystując pantomimę – prezentuje czynność, a koledzy 

ją odgadują (B); 

− samodzielnie ćwiczy wymowę, wykorzystując zamieszczony 

tongue twister (A); 

− pewnie opowiada o tym, gdzie jest i co właśnie robi (C); 

− śpiewa indywidualnie piosenkę pt.: Spring is here! (A); 

− samodzielnie tworzy z rozsypanek wyrazowych poprawne 

zdania (B); 

− bezbłędnie opisuje swoją ulubioną porę roku (C); 

− bez pomocy uzupełnia krzyżówkę (A) 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki; nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je; bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja plastyczna – osiągnięcia po klasie 3:  
2.a) podejmuje działalność twórczą, stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.  

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3:  
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

3. wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe).  

Edukacja przyrodnicza: Trees for Our Planet! (My Green Paszport, str 91) – osiągnięcia po klasie 3: 
5. wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku. 

Zajęcia komputerowe – osiągnięcia po klasie 3:  
1.a) i 1.b) umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;  

2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3: 
3.c) bierze udział w zabawach, minigrach;  

4.a) dba o higieną osobistą i czystość odzieży;  

4.b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna;  

4.d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole.  

Interkulturowość − Storytime – historyjka angielska pt. Pennies from the Sky; wprowadzone słownictwo – poor, kind, sky, pennies 

Interdyscyplinarność 
(CLIL) 

− Time for CLIL: Science – A Tree For All Seasons! – jak zmienia się drzewo w ciągu roku?; 

− My Green Passport – dlaczego potrzebujemy drzew? 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Posługiwanie się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi 

− samodzielna, domowa praca uczniów z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń zamieszczonych w i-eBooku 

Rozwijanie 
samodzielności 

− samodzielne wykonanie przez uczniów ćwiczeń w Checkpoint 4 (Pupil’s Book); 

− dokonanie samooceny 

Projekt − przygotowanie pracy plastycznej wraz z opisem tego, gdzie właśnie przebywa i co robi 

Moduł 5 – Unit 9 – Time to eat! 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− zna połowę wprowadzonych nazw produktów spożywczych 

(A,B); 

− z podpowiedzią wyraża swoje preferencje żywieniowe (C); 

− z pomocą dzieli wprowadzone rzeczowniki na policzalne i 

niepoliczalne (A); 

− z ukierunkowaniem stosuje a/ an, some, any przed 

rzeczownikami (A) 

− zna wszystkie z wprowadzonych nazw produktów 

spożywczych (A,B); 

− samodzielnie wyraża swoje preferencje żywieniowe (C); 

− bezbłędnie dzieli wprowadzone rzeczowniki na policzalne i 

niepoliczalne (A); 

− samodzielnie stosuje a/ an, some, any przed rzeczownikami 

(A) 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− rozumie ogólny sens usłyszanych historyjek (A); 

− potrafi z podpowiedzią przeczytać treść dialogów w 

historyjkach (A); 

− po przeczytaniu tekstu z ukierunkowaniem zaznacza, które z 

podanych produktów spożywczych wystąpiły w tekście (C); 

− z podpowiedzią dopasowuje wypowiedzi do poszczególnych 

osób zgodnie z nagraniem (C); 

− z podpowiedzią dopasowuje imię do osoby zgodnie z 

usłyszanym nagraniem (C); 

− z pomocą uzupełnia tekst, zamieniając obrazki na wyrazy (C); 

 

− z pomocą uzupełnia zdania: a/ an/ some, any (C); 

− z podpowiedzią wyszukuje potrzebne informacje w tekstach o 

różnych potrawach, a następnie uzupełnia tabelkę, zaznaczając 

właściwe produkty spożywcze (C); 

− z pomocą uzupełnia zdania brakującymi wyrazami (C); 

− z pomocą udziela odpowiedzi na temat preferencji 

żywieniowych, tak aby były zgodne z obrazkami (C); 

− rozumie szczegółowo sens usłyszanych historyjek (A); 

− samodzielnie czyta treść dialogów w historyjkach (A); 

 

− samodzielnie po przeczytaniu tekstu zaznacza, które z 

podanych produktów spożywczych wystąpiły w tekście (C); 

− bezbłędnie dopasowuje wypowiedzi do poszczególnych osób 

zgodnie z nagraniem (C); 

− bez podpowiedzi dopasowuje imię do osoby zgodnie z 

usłyszanym nagraniem (C); 

− samodzielnie uzupełnia tekst zamieniając obrazki na wyrazy 

(C); 

− bez pomocy uzupełnia zdania: a/ an/ some, any (C); 

− samodzielnie wyszukuje potrzebne informacje w tekstach o 

różnych potrawach, a następnie uzupełnia tabelkę, 

zaznaczając właściwe produkty spożywcze (C); 

− bezbłędnie uzupełnia zdania brakującymi wyrazami (C); 

− bez pomocy udziela odpowiedzi na temat preferencji 

żywieniowych, tak aby były zgodne z obrazkami (C); 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
− z pomocą czyta dwa opisy, a następnie dopasowuje je do 

przedstawionych ilustracji (C); 

− z pomocą czyta dialog, a następnie stwierdza, czy podane 

zdania są zgodne z tekstem dialogu czy nie (C); 

− pod kierunkiem nauczyciela dopasowuje naklejki lub obrazki 

do podpisów (C); 

− z pomocą tworzy zdania z wykorzystaniem konstrukcji There is 

some…/ There isn’t any… (B); 

− zgodnie z treścią nagrania, z podpowiedzią zaznacza, które z 

przedstawionych produktów znajdują się w lodówce, a które 

nie (C); 

− z ukierunkowaniem rozwiązuje Food Quiz (C) 

− znakomicie czyta dwa opisy, a następnie dopasowuje je do 

przedstawionych ilustracji (C); 

− bezbłędnie czyta dialog, a następnie stwierdza, czy podane 

zdania są zgodne z tekstem dialogu czy nie (C); 

− samodzielnie dopasowuje naklejki lub obrazki do podpisów 

(C); 

− bez pomocy tworzy zdania z wykorzystaniem konstrukcji 

There is some… /There isn’t any … (B); 

− zgodnie z treścią nagrania, samodzielnie zaznacza, które z 

przedstawionych produktów znajdują się w lodówce, a które 

nie (C); 

− bezbłędnie rozwiązuje Food Quiz (C) 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki; nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je; bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

7. W nauce języka obcego 

nowożytnego potrafi 

korzystać ze słowników 

obrazkowych, 

książeczek, albumów 

multimedialnych. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z podpowiedzią udziela odpowiedzi na pytania o to, co lubi, a 

czego nie lubi jeść (C); 

− z ukierunkowaniem uczestniczy w zabawie, w której prosi o 

różnego rodzaju produkty spożywcze (B); 

− z podpowiedzią przygotowuje listę zakupów (B); 

− pod kierunkiem nauczyciela ćwiczy wymowę, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− z podpowiedzią mówi o tym, co znajduje się w jego pudełku na 

drugie śniadanie (C); 

− śpiewa w grupie piosenkę pt.: I like apples I can crunch! (A); 

 

− z pomocą rysuje ilustracje oraz zapisuje nazwy tych 

produktów, które lubi i których nie lubi jeść (C); 

− z ukierunkowaniem rozwiązuje krzyżówkę (A) 

− bezbłędnie udziela odpowiedzi na pytania o to, co lubi, a 

czego nie lubi jeść (C); 

− chętnie i poprawnie uczestniczy w zabawie, w której prosi o 

różnego rodzaju produkty spożywcze (B); 

− samodzielnie przygotowuje listę zakupów (B); 

− samodzielnie ćwiczy wymowę, wykorzystując zamieszczony 

tongue twister (A); 

− pewnie mówi o tym, co znajduje się w jego pudełku na drugie 

śniadanie (C); 

− śpiewa indywidualnie piosenkę pt.: I like apples I can 

crunch! (A); 

− bardzo ładnie rysuje ilustracje oraz poprawnie zapisuje 

nazwy tych produktów, które lubi i których nie lubi jeść (C); 

− samodzielnie rozwiązuje krzyżówkę (A) 



 Express Publishing & EGIS  Plan wynikowy – SMILEYS 3 

UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja plastyczna – osiągnięcia po klasie 3:  
2.a) podejmuje działalność twórczą, stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.  

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3:  
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

3. wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe).  

Edukacja przyrodnicza – osiągnięcia po klasie 3:  
9. zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się. 

Zajęcia komputerowe – osiągnięcia po klasie 3:  
1.a) i 1.b) umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;  

2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3: (3c, 4a, 4b, 4d) 
3.c) bierze udział w zabawach, minigrach;  

4.a) dba o higieną osobistą i czystość odzieży;  

4.b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna;  

4.d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 

Interkulturowość − Our World – Apple Pie, from the USA; Kosheri, from Egypt; Spring Rolls, from China – potrawy z różnych krajów świata 

Posługiwanie się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi 

− samodzielna, domowa praca uczniów z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń zamieszczonych w i-eBooku 

Projekt − przygotowanie pracy plastycznej wraz z listą zakupów dla mamy 

Moduł 5 – Unit 10 – Every day 

Materiał leksykalno-
gramatyczny 

− z podpowiedzią podaje pełne godziny (B); 

− zna połowę wprowadzonych nazw posiłków (A,B); 

− zna połowę wprowadzonych wyrażeń określających codzienne 

czynności (A,B); 

− zna niektóre nazwy dni tygodnia (A); 

− z podpowiedzią buduje zdania z wykorzystaniem czasu Present 

Simple  (B); 

− z ukierunkowaniem uzupełnia zdania przyimkami czasu at, in 

(A,B); 

− zna niektóre z wprowadzonych nazw dzikich zwierząt (A) 

− pewnie podaje pełne godziny (B); 

− zna wszystkie z wprowadzonych nazw posiłków (A,B); 

− zna wszystkie z wprowadzonych wyrażeń określających 

codzienne czynności (A,B); 

− zna wszystkie nazwy dni tygodnia (A); 

− samodzielnie buduje zdania z wykorzystaniem czasu Present 

Simple  (B); 

− bezbłędnie uzupełnia zdania przyimkami czasu at, in (A,B); 

 

− zna wszystkie z wprowadzonych nazw dzikich zwierząt (A) 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Umiejętności 
receptywne (L+R) 

− rozumie ogólny sens usłyszanych historyjek (A); 

− potrafi z podpowiedzią przeczytać treść dialogów w 

historyjkach (A); 

− po przeczytaniu tekstu z ukierunkowaniem uzupełnia podane 

zdania brakującymi wyrazami (C); 

− z podpowiedzią uzupełnia podane zdania właściwą formą 

czasowników w czasie Present Simple (B); 

− zgodnie z nagraniem, z pomocą dorysowuje wskazówki na 

zegarach, zaznaczając, o której godzinie Faye wykonuje dane 

czynności (C); 

− po przeczytaniu tekstu z podpowiedzią układa zdania we 

właściwej kolejności (C);  

− z pomocą dopasowuje ilustracje/ naklejki do opisów (C); 

− z podpowiedzią uzupełnia zdania jedną z dwóch podanych 

możliwości (C);  

− z ukierunkowaniem, zgodnie z ilustracjami stwierdza, czy 

podane zdania są prawdziwe czy nie (B); 

− z pomocą, czytając tekst, wyszukuje informacje na temat tego, 

co Jenny robi w poszczególne dni tygodnia (C); 

− z ukierunkowaniem wybiera spośród dwóch podanych zdań 

poprawne pod względem gramatycznym (C);  

− z pomocą tworzy z rozsypanych wyrażeń pytania w czasie 

Present Simple (C); 

− z podpowiedzią udziela odpowiedzi na zadane pytania, 

wybierając jedną z dwóch możliwości, tak aby była zgodna z 

nagraniem (C); 

− z podpowiedzią czyta teksty i stwierdza, jakie one opisują 

zwierzęta (C) 

− rozumie szczegółowo sens usłyszanych historyjek (A); 

− samodzielnie czyta treść dialogów w historyjkach (A); 

 

− po przeczytaniu tekstu samodzielnie uzupełnia podane zdania 

brakującymi wyrazami (C); 

− bezbłędnie uzupełnia podane zdania właściwą formą 

czasowników w czasie Present Simple (B); 

− zgodnie z nagraniem, bez pomocy dorysowuje wskazówki na 

zegarach, zaznaczając, o której godzinie Faye wykonuje dane 

czynności (C); 

− po przeczytaniu tekstu bezbłędnie układa zdania we 

właściwej kolejności (C); 

− bezbłędnie dopasowuje ilustracje/ naklejki do opisów (C); 

− bez podpowiedzi uzupełnia zdania jedną z dwóch podanych 

możliwości (C);  

− bezbłędnie, zgodnie z ilustracjami stwierdza, czy podane 

zdania są prawdziwe czy nie (B); 

− czytając tekst, wyszukuje informacje na temat tego, co Jenny 

robi w poszczególne dni tygodnia (C); 

− pewnie wybiera spośród dwóch podanych zdań poprawne 

pod względem gramatycznym (C); 

− samodzielnie tworzy z rozsypanych wyrażeń pytania w czasie 

Present Simple (C); 

− pewnie udziela odpowiedzi na zadane pytania, wybierając 

jedną z dwóch możliwości, tak aby była zgodna z nagraniem 

(C); 

− znakomicie czyta teksty i stwierdza, jakie one opisują 

zwierzęta (C) 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą obrazów 

gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania, 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki; nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je; bierze udział 

w miniprzedstawieniach; 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania, 

7. W nauce języka obcego 

nowożytnego potrafi 

korzystać ze słowników 

obrazkowych, 

książeczek, albumów 

multimedialnych, 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Umiejętności 
produktywne (S+W) 

− z ukierunkowaniem mówi o tym, co robi o określonych porach 

dnia (C); 

− z ukierunkowaniem uczestniczy w zabawie w wyrazowe kółko 

i krzyżyk (B); 

− pod kierunkiem nauczyciela ćwiczy wymowę, wykorzystując 

zamieszczony tongue twister (A); 

− z pomocą opowiada o swoim ulubionym dniu (C); 

− śpiewa w grupie piosenkę pt.: Seven days (A) 

− pewnie mówi o tym, co robi o określonych porach dnia (C); 

 

− chętnie i poprawnie uczestniczy w zabawie w wyrazowe 

kółko i krzyżyk (B); 

− samodzielnie ćwiczy wymowę, wykorzystując zamieszczony 

tongue twister (A); 

− bezbłędnie opowiada o swoim ulubionym dniu (C); 

− śpiewa indywidualnie piosenkę pt.: Seven days (A) 
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UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA 

CELE OPERACYJNE REALIZACJA WYMAGAŃ 

SZCZEGÓŁOWYCH NPP 

(OSIĄGNIĘCIA: PO KL. 3) 
POZIOM PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 
POZIOM PONADPODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

Elementy innych 
umiejętności  

Edukacja muzyczna – osiągnięcia po klasie 3: 
1.a) śpiewa w zespole piosenki ze słuchu. 

Edukacja plastyczna – osiągnięcia po klasie 3:  
2.a) podejmuje działalność twórczą, stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne.  

Edukacja społeczna – osiągnięcia po klasie 3:  
1. odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;  

3. wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe).  

Edukacja przyrodnicza: Keep Mother Earth Clean (My Green Paszport, str 92-93) – osiągnięcia po klasie 3:  
4. rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;  

6. podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 

Zajęcia komputerowe – osiągnięcia po klasie 3:  
1.a) i 1.b) umie obsługiwać komputer, posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;  

2. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 

Wychowanie fizyczne – osiągnięcia po klasie 3:  
3.c) bierze udział w zabawach, minigrach;  

4.a) dba o higieną osobistą i czystość odzieży;  

4.b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna;  

4.d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 

Interkulturowość − Storytime – historyjka węgierska pt. The Lazy Girl; wprowadzone słownictwo – housework, lazy, hungry, water, well 

Interdyscyplinarność 
(CLIL) 

− Time for CLIL: Science – By Day and By Night – zwierzęta aktywne w dzień i aktywne w nocy; 

− My Green Passport – gra planszowa utrwalająca wiadomości na temat zachowań proekologicznych 

Posługiwanie się 
technologiami 
informacyjno-
komunikacyjnymi 

− samodzielna, domowa praca uczniów z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń zamieszczonych w i-eBooku 

Rozwijanie 
samodzielności 

− samodzielne wykonanie przez uczniów ćwiczeń w Checkpoint 5 (Pupil’s Book); 

− dokonanie samooceny 

Projekt − przygotowanie pracy plastycznej wraz z opisem ulubionego dnia ucznia 

 


