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DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE!
W tym roku szkolnym Wasze dziecko rozpoczyna naukę 
języka angielskiego z podręcznikiem Treetops Starter. Mamy 
nadzieję, że książka będzie dla niego źródłem radości, 
zachęci je do nauki i zabawy w języku angielskim oraz spra-
wi, że z przyjemnością będzie uczestniczyło w kolejnych 
lekcjach. W podręczniku Treetops Starter dzieci zaprzyjaź-
niają się z bohaterami książki: rodzeństwem elfów Budem 
i Holly oraz ich rodziną i przyjaciółmi – Wiewiórką, Myszką 
i Jeżem. Razem z nowymi kolegami dzieci przeżyją wiele 
przygód w lesie Treetops, zobaczą, jak wygląda leśna szkoła 
i co robią ich przyjaciele jesienią, zimą, wiosną oraz latem. 

Praca na lekcji
Techniki i metody pracy z podręcznikiem Treetops Starter 
zapewnią dzieciom wszechstronny rozwój i aktywny udział 
w nauce. Każda lekcja to forma zabawy z językiem z wyko-
rzystaniem ruchu, muzyki oraz pomocy wizualnych, takich 
jak karty obrazkowe, plakaty i rysunki. W czasie lekcji dzieci 
będą poznawać nowe słownictwo oraz wyrażenia w języku 
angielskim, uczyć się śpiewać piosenki, recytować wierszy-
ki po angielsku, słuchać historyjek, odgrywać scenki oraz 
wykonywać prace plastyczne. Ponadto będą bawić się, 
grać w gry językowe i rozwiązywać ćwiczenia. Wszystkie te 
formy zajęć lekcyjnych pozwolą dzieciom rozwinąć umie-
jętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia, w większości 
poprzez powtarzanie poznanych słów i zwrotów. 

Kontakt z nauczycielem
Wasza pomoc jest niezwykle ważna dla rozwoju i eduka-
cji dziecka, jednak przed rozpoczęciem wspólnej pracy  
w domu warto porozmawiać z nauczycielem uczącym 
dziecko w przedszkolu lub szkole. Z pewnością wyjaśni 
Wam, jak wygląda praca na lekcji, jakie są jego oczekiwania 
względem dzieci oraz doradzi, jak najefektywniej pracować  
z dzieckiem w domu w celu utrwalenia poznanego na lek-
cjach materiału. 

Dlaczego pomagać?
Początek nauki to przełomowy moment w życiu każde-
go dziecka. Warto podjąć starania, aby stała się ona dla 
dziecka przyjemnością, zabawą i radością. Ciekawy pod-
ręcznik i zaangażowany nauczyciel to ponad połowa suk-
cesu. Prosimy jednak pamiętać, że jako rodzice jesteście dla 
dziecka największym autorytetem. Dlatego zachęcamy do 
zaangażowania się w naukę dziecka w domu bez względu 
na stopień znajomości języka. Zainteresowanie rodziców, 
pozytywne nastawienie i wsparcie stanowią dla dziecka 
bodziec do pracy. Z dumą będzie chwaliło się, co robiło na 
zajęciach, w jakie gry zagrało lub które słówka i piosenki 
zapamiętało. Nie możemy zapominać, że postępy w nauce 

języka osiąga się stopniowo, małymi krokami, a o sukcesie 
przesądza często motywacja, dobre nastawienie i przy-
jemność z poznawania języka. Starajcie się zatem razem  
z dzieckiem dzielić się jego radością z nauki!

Jak może wyglądać praca w domu?
Przede wszystkim prosimy o regularne przeglądanie wraz  
z dzieckiem podręcznika. Prosimy zapytać dziec-
ko, co pamięta z ostatnich lekcji, co wydarzyło się  
w historyjce, jak nazywają się przedmioty lub osoby przed-
stawione na rysunkach. Można również poprosić je, aby 
opowiedziało, na czym polegało wybrane ćwiczenie. Tego 
typu rozmowy mogą być początkiem zabawy w szkołę, 
gdzie dziecko wcieli się w rolę nauczyciela, a rodzice będą 
uczniami, wykonującymi polecenia lub rozwiązującymi 
zadane ćwiczenia. 
Ponadto oglądając podręcznik poproście o zaśpiewanie pio-
senki lub wyrecytowanie wierszyka. Można również zachę-
cić dziecko, aby nauczyło kogoś z domowników poznanej 
piosenki czy wierszyka wraz z demonstrowaniem gestów. 
Można też współnie wspólnie z dzieckiem zrobić własne 
karty do gry. Przygotujmy pocięte kartki z bloku technicz-
nego – najlepiej wielkości kart do gry – i poprośmy dziec-
ko o narysowanie obrazków ilustrujących słowa, po jednym 
rysunku na każdej karteczce. Najlepiej od razu przygotować 
dwa zestawy tych samych obrazków. Tak przygotowane karty 
można wykorzystać do wielu gier i zabaw, na przykład:

•	 Memory: Rozkładamy obrazki na podłodze tak, aby 
nie widać było, co przedstawiają. Po kolei każdy  
z graczy odkrywa dwa obrazki, nazywa znajdujące się 
tam przedmioty i jeśli to te same obrazki, zabiera je. 
Jeśli nie, odkłada na miejsce. Wygrywa osoba, która 
zbierze więcej par.

•	 Ciepło – zimno: Schowajmy obrazki w domu, a następ-
nie poprośmy dziecko o ich odnalezienie pomagając 
mu instrukcjami typu: zimno, ciepło, gorąco itp.

•	 Wyścigi: możemy też porozkładać obrazki w widocz-
nych miejscach w domu, a następnie wydawać sobie 
nawzajem polecenia, co kto ma przynieść, np. dziec-
ko mówi: Bring me a pencil (Przynieś mi ołówek), rodzi-
ce mówią: Bring me a ruler (Przynieś mi linijkę) i na 
znak start zaczynacie szukać odpowiedniego obraz-
ka. Wygrywa osoba, która pierwsza wróci z odpowied-
nim rysunkiem. 

•	 Gry planszowe: Grając w chińczyka, węże i drabiny czy 
każdą inną grę planszową przygotujmy sobie stosik  
z obrazkami. Każdy gracz przed wykonaniem swojego 
ruchu musi wylosować kartę i nazwać przedstawiony 
na niej przedmiot po angielsku. Jeśli tego nie zrobi, 
traci kolejkę. 
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Angielski na co dzień
Czas spędzony na utrwalaniu materiału poznanego na lek-
cjach angielskiego nie musi przypominać monotonnego 
wypełniania ćwiczeń lub odpytywania ze słówek. Warto 
potraktować angielski jako dodatkową okazję do zabawy  
i włączyć go do codziennych zajęć. Jeśli dziecko lubi ryso-
wać, można raz na dwa tygodnie poprosić je o narysowa-
nie wszystkiego, co pamięta z lekcji, np. zilustrować pio-
senkę lub scenkę z historyjki, zilustrować nowopoznane 
słówka albo przedstawić grę, w którą grało na lekcji. Potem 
niech dziecko opowie, co przedstawia jego praca, w miarę 
możliwości nazywając przedstawione rzeczy po angiel-
sku. Regularnie tworzone rysunki pokażą postępy dziecka,  
a dla niego samego będą doskonałą powtórką i przypo-
mnieniem, co robiło wcześniej. Można zrobić z nich małą 
wystawę osiągnięć językowych. Ponadto przeglądając lub 
czytając dziecku bajki po polsku, można je zapytać, czy 
potrafi nazwać rzeczy przedstawione na ilustracjach po 
angielsku. 

Angielski wokół nas
Niezwykle ważne w nauce języka obcego jest uświada-
mianie dziecku, że język to narzędzie do komunikowania. 
Mimo iż żyjemy w Polsce i mówimy po polsku, angielski ota-
cza nas prawie na każdym kroku. Możecie wspólnie z dziec-
kiem bawić się w zabawę na spostrzegawczość i wyłapy-
wać usłyszane w telewizji czy radiu angielskie słowa. Można 
ich szukać także na etykietkach różnych produktów, np. na 
metkach ubrań, na opakowaniach herbaty, itp. Zachęćcie 
dziecko do założenia skrzyni skarbów angielskich, w któ-
rej będziecie przechowywać wycięte etykietki i opakowania  
z angielskimi nazwami. 
Mamy nadzieję, że chwile spędzone na przeglądaniu książki 
i powtarzaniu materiału staną się dla Was i Waszego dziecka 
źródłem przyjemności!

Autorki i redaktorki kursu Treetops
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 Mapa lasu Treetops 
 (Treetops Wood)

Na stronach 2 i 3 dzieci poznają las Treetops, w którym 
będzie się toczyła akcja podręcznika Treetops Starter. 
Mają okazję przyjrzeć się drzewom, roślinom, a także 
mieszkańcom lasu i poobserwować, gdzie i jak oni żyją. 

Lista nowych słów i zwrotów:
•	 Holly imię dziewczynki-elfa
•	 Bud imię chłopca-elfa
•	 Mouse Myszka
•	 Hedgehog Jeż
•	 Squirrel Wiewiórka

Co można zrobić w domu?
•	 Otwórzmy książkę na stronach 2-3 i przyjrzyjmy się ilu-

stracji przedstawiającej las Treetops. Porozmawiajmy  
z dzieckiem o tym, co widzimy na obrazku. Poprośmy 
je o odszukanie i wskazanie poszczególnych przed-
miotów, zwierząt lub osób. 

•	 Zapytajmy, czym różni się las Treetops i jego miesz-
kańcy od lasu znanego dzieciom. Możliwe, że dziec-
ko zauważy, iż wszystkie te osoby są bardzo małe, 
ponieważ używają przedmiotów należących do ludzi.  
Te przedmioty wydają się o wiele większe niż w rze-
czywistości, na przykład słupki, na których rozciągnię-
to sznur z praniem, są zrobione z ołówków, a most 
– z linijki. Zastanówmy się, jak może wyglądać życie 
codzienne mieszkańców tego miejsca, np. widzimy, 
że w pniu przewróconego drzewa urządzono szkołę; 
zapytajmy dziecko, jak ona może wyglądać w środku, 
z czego zrobione są krzesła i ławki. 

•	 Poprośmy dziecko, aby narysowało, jak wyobraża 
sobie wnętrze domu w lesie Treetops lub wnętrze 
szkoły, do której chodzą Bud i Holly. 

•	 Poprośmy dziecko o wskazanie na obrazku bohaterów 
książki – elfów Buda i Holly oraz ich przyjaciół – Jeża, 
Wiewiórki i Myszki. 

•	 Patrząc na obrazek, powiedzmy: Hello, I’m Bud i popro-
śmy dziecko o wskazanie palcem odpowiedniej osoby. 
Kontynuujmy, wybierając nowe postaci lub zwierząt-
ka. Gdy dziecko oswoi się z imionami bohaterów, 
zamieńmy się rolami, prosząc dziecko, aby przedsta-
wiało się, np. Hello, I’m Squirrel. Naszym zadaniem jest 
wskazanie właściwej osoby lub zwierzątka. 

•	 Poprośmy dziecko, aby powiedziało hello, udając 
głosy nowych przyjaciół (Buda, Holly, Jeża, Myszki lub 
Wiewiórki). Postarajmy się zgadnąć, kto się wita w ten 
sposób. 

•	 Poprośmy dziecko, aby pokazało nam zrobione na 
lekcji pacynki na palce przedstawiające bohaterów 
książki (praca projektowa ze strony 61). Pobawmy się 
pacynkami:

 –  przedstawmy się: Hello, I’m Bud i poprośmy dziecko 
o odnalezienie właściwej pacynki;

 –  załóżmy pacynkę na palec i zachęćmy dziecko, aby 
zrobiło to samo. Pobawmy się w witanie i przedsta-
wianie, mówiąc: Hello, I’m Mouse.
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 Rozdział 1 Autumn 

Rozdział 1 wprowadza nową porę roku – jesień. Dzieci 
przyglądają się, jak w tym czasie wygląda las Treetops 
i co robią w tym czasie Bud i Holly oraz ich przyjaciele. 
Poznają także kilka słów związanych z jesienią. W pierw-
szej części rozdziału 1 (Part A Hello) dzieci zaznajamiają 
się bliżej z bohaterami książki. Ponadto uczą się odpo-
wiadać na pytanie o imię What’s your name? Śpiewają 
piosenkę powitalną oraz piosenkę o jesieni, a także słu-
chają historyjki o przygodach Buda i jego przyjaciół.  
W drugiej części rozdziału 1 (Part B Colours & Numbers) 
dzieci poznają nazwy kilku jesiennych kolorów oraz 
liczebniki od 1 do 3. Uczą się także odpowiadać na 
pytanie o kolor What colour is it? oraz o liczbę How 
many…? lub What number is it? Śpiewają piosenkę 
o kolorach, o łódce oraz piosenkę pożegnalną. Wspólnie  
z Wiewiórką, Jeżem i Myszką uczą się wyliczanki. 

Lista nowych struktur:
•	 Hello! Cześć!
•	 I’m Bud (Holly, Squirrel, Mouse). Jestem Bud 

(Holly, Wiewiórka, Myszka). 
•	 Look! Patrz!
•	 Help! Pomocy!
•	 It’s a boat! To jest łódka!
•	 Goodbye, Bud. Do widzenia, Bud. 
•	 It’s … (Holly, Squirrel, Bud, Mouse). To jest ... 

(Holly, Wiewiórka, Bud, Myszka).
•	 What’s your name? I’m … Jak się nazywasz? 

Jestem/Mam na imię…

Lista nowych słów i zwrotów:
•	 leaves liście
•	 tree drzewo
•	 mushroom grzyb
•	 green zielony
•	 red czerwony
•	 yellow żółty
•	 brown brązowy
•	 orange pomarańczowy
•	 one jeden
•	 two dwa
•	 three trzy
•	 goodbye do widzenia

Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją 
lub na które reagują: 
•	 It’s autumn … Jest jesień...
•	 See the … Zobacz...
•	 In the wood today. Dziś w lesie.
•	 girls dziewczynki
•	 boys chłopcy
•	 everyone wszyscy

•	 What colour is it? Jakiego to jest koloru?
•	 Look around the room and point to some-

thing… Rozejrzyj się po pokoju i wskaż coś ....
•	 What number is it? Jaka to liczba?
•	 How many? Ile?
•	 in a boat w łódce
•	 See you soon in the wood. Do zobaczenia 

wkrótce w lesie. 
•	 We can have some fun! Możemy się świetnie 

bawić!
•	 Wave goodbye with me. Pomachaj ze mną na 

do widzenia. 

Co można zrobić w domu?
•	 Obejrzyjmy obrazek jesiennego lasu w książce na stro-

nie 4. Porozmawiajmy z dzieckiem o oznakach jesieni 
w przyrodzie. Zapytajmy, po czym można poznać, że 
rysunek przedstawia las jesienią. 

•	 Patrząc na obrazek na stronie 4, poprośmy dziecko, 
aby wskazało palcem wymieniane przez nas rzeczy 
(leaves, tree, mushroom). Gdy dziecko się już oswoi 
z nowym materiałem, zacznijmy wymieniać słowa 
coraz szybciej. 

•	 Następnie poprośmy dziecko, aby nazywało te rzeczy, 
a my będziemy je pokazywać. W czasie pokazywania 
udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebujemy 
pomocy.

•	 Poprośmy dziecko, aby samodzielnie wskazało  
i nazwało przedmioty na obrazku. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o jesieni. Zachęćmy dziecko do jej zaśpiewa-
nia. Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 60. 

•	 Wybierzmy się z dzieckiem na spacer do parku lub lasu 
i poobserwujmy jesień. Zabierzmy ze sobą woreczek, 
do którego pozbieramy jesienne skarby, np. kolorowe 
liście, kasztany, żołędzie. 

•	 Zachęćmy dziecko do wykonania rysunku przedsta-
wiającego jesienny las lub park. Zamiast rysować, 
dziecko może poprzyklejać pozbierane jesienne skar-
by, tworząc kolaż. 

•	 Patrząc na stronę 5, powiedzmy Hello, I’m Bud i popro-
śmy dziecko o wskazanie palcem odpowiedniej posta-
ci. Kontynuujmy, wybierając nowe postaci lub zwie-
rzątka. Gdy dziecko oswoi się z imionami bohaterów, 
zamieńmy się rolami, prosząc dziecko, aby przedsta-
wiało się np. Hello, I’m Squirrel. Naszym zadaniem jest 
wskazanie tej osoby lub zwierzątka. 

•	 Powiedzmy dziecku, aby wybrało sobie jedną z posta-
ci. Zapytajmy: What’s your name? Gdy dziecko odpo-
wie, np. I’m Holly, wskażmy odpowiednią postać na 
rysunku. 

•	 Przygotujmy dwa zestawy obrazków przedstawia-
jących bohaterów książki i ułóżmy każdy zestaw na 
osobnym stosiku obrazkiem w dół. Obrazki można 
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wykonać samodzielnie lub wydrukować ze strony 
http://elt.oup.com/student/treetops/treetops1a/pic-
turebank/unit1?cc=pl&selLanguage=en. Pobawmy się 
z dzieckiem. Każdy z graczy odwraca w tym samym 
momencie pierwszą kartę tak, aby obrazek był widocz-
ny. Jeżeli obrazki są takie same, należy jak najszybciej 
wykrzyknąć I’m … i podać imię przedstawionej osoby 
lub zwierzątka. Kto zrobi to pierwszy, zdobywa tę 
parę. W czasie gry należy co jakiś czas potasować karty 
ze swojego stosika. 

•	 Wykorzystując wydrukowane lub własnoręcznie przy-
gotowane obrazki z bohaterami książki, poprośmy 
dziecko, aby w tajemnicy wybrało jeden z nich i wzięło 
tę kartę do ręki. Naszym zadaniem jest odgadnąć, co 
to za karta. 

•	 Wykorzystując wydrukowane lub własnoręcznie przy-
gotowane obrazki, poprośmy dziecko, aby w tajem-
nicy wybrało jeden z nich i wzięło tę kartę do ręki. 
Dziecko mówi I’m Bud, a my musimy odgadnąć, czy to 
prawda, czy nieprawda. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę powitalną. Zachęćmy dziecko do jej zaśpie-
wania. Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 
60. 

•	 Obejrzyjmy ilustracje w książce na stronie 6 do histo-
ryjki Bud’s boat. Poprośmy dziecko, aby nam opowie-
działo, kto się tam znajduje i co się wydarzyło.

•	 Pobawmy się w kalambury na podstawie historyjki. 
Poprośmy dziecko, aby odegrało jedną scenkę (jeden 
obrazek) z historyjki, a my będziemy zgadywać, który 
to obrazek. Potem możemy zamienić się z dzieckiem 
rolami. 

•	 Możemy poprosić dziecko, aby narysowało jeden 
dodatkowy rysunek do historyjki, np. coś, co się wyda-
rzyło po zakończeniu historyjki. 

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie połączyło  
w pary fragmenty postaci w ćwiczeniu 1 na stronie 7. 
Poprośmy dziecko, aby przywitało się i przedstawiło  
w imieniu każdego z bohaterów, np. Hello, I’m Bud. 

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie połączyło posta-
ci z ich cieniami na stronie 48. Poprośmy dziecko, 
aby przywitało się i przedstawiło w imieniu każdego  
z bohaterów, np. Hello, I’m Bud.

•	 Zapytajmy dziecko, jak się nazywa: What’s your name? 
•	 Patrząc na obrazek na stronie 8, poprośmy dziecko, 

aby wskazało palcem wymieniane przez nas kolory 
(green, red, yellow, orange, brown). Gdy dziecko się już 
oswoi z nowym materiałem, zacznijmy podawać słów-
ka coraz szybciej. 

•	 Następnie poprośmy dziecko, aby wymieniało kolory, 
a my będziemy je pokazywać. W czasie pokazywania 
udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebujemy 
pomocy.

•	 Poprośmy dziecko, aby samodzielnie wskazało  
i nazwało kolory na obrazku. 

•	 Przygotujmy pięć kredek we wszystkich poznanych 

kolorach. Porozkładajmy je po pokoju lub mieszkaniu  
i poprośmy dziecko, aby przynosiło nam wybrany 
kolor, mówiąc: Bring me yellow, please. 

•	 Wspólnie pobawmy się kredkami lub mazakami  
w kolorach, które dziecko poznało na zajęciach. 
Połóżmy dwa lub trzy zestawy kredek przed dziec-
kiem i wymieniajmy różne kolory, prosząc, aby dziecko 
wskazało lub podniosło odpowiednią kredkę. Można 
też poprosić dziecko, aby ułożyło kredki w takiej kolej-
ności, jaką podamy.

•	 Rozłóżmy pięć kredek na stole lub na podłodze,  
a następnie poprośmy dziecko o zamknięcie oczu. 
Schowajmy jedną kredkę i zapytajmy, czego brakuje: 
What’s missing? Dziecko podaje nazwę koloru braku-
jącej kredki. 

•	 Pobawmy się w kolorowe wyścigi. Pozwólmy dziec-
ku wybrać kolor i ustawmy stoper na 1 minutę. W 
tym czasie każdy z graczy musi znaleźć i zebrać na 
swój stosik rzeczy w określonym kolorze. Po upływie 
minuty sprawdzamy, komu udało się zebrać najwię-
cej przedmiotów. 

•	 Poprośmy dziecko, aby wskazało nam coś zielonego 
w naszym pokoju lub mieszkaniu: Point to something 
green. 

•	 Poprośmy dziecko, aby dotknęło czegoś zielonego  
w naszym pokoju lub mieszkaniu: Touch something 
green. 

•	 Wskazujmy rzeczy lub meble w mieszkaniu i popro-
śmy dziecko, aby mówiło, w jakim one są kolorze. 

•	 Pobawmy się w budowanie łańcuszka rzeczy  
w różnych kolorach. Po kolei podawajmy nazwy róż-
nych kolorów np. yellow, red, brown, red, green, itd. 
Zadaniem dziecka jest znalezienie jakieś nie za dużej 
rzeczy w danym kolorze (np. skarpetki, książki, piłki, 
itp.) i ułożenie jej na podłodze. Kolejne przedmioty 
dokładane są w formie wężyka. Na koniec poprośmy 
dziecko o nazwanie wszystkich kolorów i odłożenie 
rzeczy na swoje miejsce. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o kolorach. Zachęćmy dziecko do jej zaśpie-
wania. Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 
60. 

•	 Zapytajmy dziecko, na jakie kolory pokolorowało 
obrazek na stronie 9. Wskazujmy poszczególne jego 
elementy, pytając: What colour is it? 

•	 Przygotujmy dowolną kolorowankę i poprośmy dziec-
ko, aby nam podyktowało po angielsku, co i na jaki 
kolor ma zostać pokolorowane. 

•	 Wspólnie policzmy od 1 do 3, następnie od 3 do 1. 
Zachęćmy dziecko do samodzielnego liczenia. 

•	 Przygotujmy zabawki lub inne przedmioty w różnych 
kolorach np. ułóżmy przed dzieckiem trzy żółte skar-
petki, dwie zielone, jedną brązową. Poprośmy, aby 
dziecko policzyło, ile jest skarpetek w danym kolorze. 

•	 Podnieśmy rękę, pokażmy np. 3 palce i poprośmy 
dziecko, żeby powiedziało, ile palców widzi. Można też 
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schować rękę za plecami i zachęcić dziecko, aby odga-
dło, czytając nam w myślach, ile palców pokazujemy.

•	 Patrząc na obrazki ze strony 10, poprośmy dziecko, 
aby powiedziało, ile osób widzi w każdej z łódek. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o łódce. Zachęćmy dziecko do jej zaśpiewa-
nia. Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 60. 

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie uzupełniło oczka 
na kostkach w ćwiczeniu 1 na stronie 11. 

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie policzyło i poko-
lorowało listki w ćwiczeniu 2 na stronie 11. 

•	 Wykorzystując wszystkie słowa poznane w rozdzia-
le 1 (słowa związane z jesienią, imiona bohaterów 
książki, liczby oraz kolory), zagrajmy w grę memory. 
Przygotujmy dwa zestawy obrazków przedstawia-
jących poznane słówka. Mogą to być własnoręcznie 
przygotowane rysunki. Rozkładamy karty na pod-
łodze tak, aby nie widać było, co przedstawiają. Po 
kolei każdy z graczy odkrywa dwa obrazki i nazywa 
przedstawione na nich rzeczy, liczby, osoby lub kolory. 
Jeśli karty są takie same, zabiera je. Jeśli nie, odkłada 
na miejsce. Wygrywa osoba, która zbierze więcej par. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zaję-
ciach piosenkę pożegnalną. Zachęćmy dziecko do jej 
zaśpiewania. Pomocne mogą być słowa piosenki ze 
strony 60. 

•	 Otwórzmy książkę na stronie 49. Zapytajmy, jakiego 
koloru są liście pokolorowane przez dziecko na zaję-
ciach. Wskażmy wybrany liść i zapytajmy: What colour 
is it?

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie wykonało ćwi-
czenia podsumowujące rozdział 1 na stronach 12-13. 
Zapytajmy, co lub kogo przedstawiają obrazki. 

•	 Poprośmy dziecko o pokazanie wykonanej na lekcji 
książeczki obrazkowej do historyjki o łódce Buda 
(ćwiczenie 5 na stronie 13). Poprośmy dziecko, aby  
w miarę możliwości postarało się, wskazując na odpo-
wiednie obrazki, powiedzieć, co mówią bohaterowie 
historyjki. 

 Rozdział 2 Winter 

Rozdział 2 przenosi nas w zimowy krajobraz. Dzieci 
przyglądają się, jak o tej porze roku wygląda las Treetops 
i co robią w tym czasie Bud i Holly oraz ich przyjaciele. 
Poznają także kilka słów związanych z zimą. W pierw-
szej części rozdziału 2 (Part A The Treetops Family) dzieci 
uczą się nazw członków rodziny oraz jak odpowiadać 
na pytanie, kto to jest: Who is it? Śpiewają piosenki 
o zimie oraz na dobranoc, a także słuchają historyjki 
o przygodach elfów i ich przyjaciół. W drugiej części 
rozdziału 2 (Part B Colours) dzieci poznają nazwy kilku 
nowych kolorów. Uczą się także odpowiadać na pytanie 
Co to jest? What is it? Śpiewają piosenkę o kolorach oraz 
uczą się wyliczanki. 

Lista nowych struktur:
•	 This is my (mum). To jest moja (mama).
•	 Who is it? Let’s see. Kto to jest? Zobaczmy. 
•	 It’s a (leaf). To jest (liść).
•	 It’s (brown). To jest (brązowe). 
•	 It’s a … green flower / orange bird / black leaf / 

purple tree. To jest zielony kwiatek / pomarań-
czowy ptak / czarny liść / fioletowe drzewo. 

Lista nowych słów i zwrotów:
•	 snowflakes płatki śniegu
•	 snowman bałwan
•	 bird ptak
•	 mum mama
•	 dad tata
•	 grandma babcia
•	 grandpa dziadek
•	 sister siostra
•	 brother brat
•	 white biały
•	 black czarny
•	 pink różowy
•	 purple fioletowy
•	 blue niebieski
•	 brown brązowy
•	 green zielony
•	 yellow żółty
•	 red czerwony
•	 orange pomarańczowy
•	 leaf liść
•	 tree drzewo
•	 flower kwiatek
•	 bird ptak
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Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją 
lub na które reagują: 
•	 What season is it? Jaka jest pora roku?
•	 falling snow padający śnieg
•	 sleeping trees śpiące drzewa
•	 in the woods today dziś w lesie
•	 Who’s this? Kto to jest?
•	 Hello, children. Cześć dzieci. 
•	 What is it? Co to jest?
•	 What colour is it ?Jakiego koloru jest…? 
•	 Look around the room and point to something 

… Rozejrzyj się po pokoju i wskaż coś ....
•	 pattern wzór

Co można zrobić w domu?
•	 Obejrzyjmy obrazek zimowego lasu w książce na stro-

nie 14 . Porozmawiajmy z dzieckiem, jak wygląda las 
zimą i co wtedy dzieje się w przyrodzie. 

•	 Patrząc na obrazek na stronie 14, poprośmy dziecko, 
aby wskazało palcem wymieniane przez nas rzeczy 
(snowflakes, snowman, bird). Gdy dziecko się już oswoi 
z nowym materiałem, zacznijmy podawać słówka 
coraz szybciej. 

•	 Następnie poprośmy dziecko, aby nazywało te rzeczy, 
a my będziemy je pokazywać. W czasie pokazywania 
udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebujemy 
pomocy.

•	 Poprośmy dziecko, aby samodzielnie wskazało i nazwa-
ło rzeczy na obrazku. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o zimie. Zachęćmy dziecko do jej zaśpiewa-
nia. Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 60. 

•	 Warto wybrać się też z dzieckiem na spacer do parku 
lub lasu i poobserwować zimę. 

•	 Zachęćmy dziecko do wykonania rysunku przedsta-
wiającego zimowy las lub park. 

•	 Patrząc na obrazek na stronie 15, poprośmy dziecko, 
aby wskazało palcem wymienianych przez nas człon-
ków rodziny. Gdy dziecko się już oswoi z nowym mate-
riałem, zacznijmy podawać słówka coraz szybciej. 

•	 Następnie poprośmy dziecko, aby nazywało człon-
ków rodziny, a my będziemy ich pokazywać. W cza-
sie pokazywania udajmy, że nam się wszystko myli  
i potrzebujemy pomocy.

•	 Poprośmy dziecko, aby samodzielnie wskazało 
i nazwało osoby na obrazku. 

•	 Na kartce z papieru kolorowego wytnijmy kształt małej 
dziurki od klucza. Przesuwajmy kartkę po obrazku  
i zachęcajmy dziecko, aby zgadywało, co widzi przez 
dziurkę.

•	 Przygotujmy lupę i pozwólmy dziecku na wyszuka-
nie nazywanych przez nas członków rodziny przy jej 
użyciu.

•	 Zakryjmy fragment rysunku jakimś małym przedmio-
tem np. spodeczkiem od filiżanki, zakrętką od słoika 
lub butelki czy pudełkiem zapałek. Zachęćmy dziecko, 
aby zgadywało, co jest ukryte pod spodem. 

•	 Dajmy dziecku minutę na zapamiętanie nowych wyra-
zów. Następnie zamknijmy książkę i poprośmy dziecko 
o wymienienie ich wszystkich po angielsku. 

•	 Pobawmy się w czytanie w myślach. Jedna osoba 
intensywnie myśli o jakiejś osobie, a druga ma trzy 
próby, aby odgadnąć, kto to. 

•	 Przygotujmy dwa zestawy obrazków członków rodzi-
ny. Możemy zrobić je samodzielnie lub wydrukować 
ze strony http://elt.oup.com/student/treetops/tre-
etops1a/picturebank/unit2?cc=pl&selLanguage=en. 
Takie karty z obrazkami możemy wykorzystać do 
różnych zabaw i gier:
	 Rozłóżmy wszystkie obrazki na podłodze lub na 

stole. Poprośmy dziecko o nazwanie osób z rysun-
ków. Następnie poprośmy dziecko o zamknięcie 
oczu, a my w tym czasie schowajmy jeden z obraz-
ków. Zapytajmy What’s missing? (Czego brakuje?). 

	 Możemy zagrać w Piotrusia. Przygotujmy zestaw 
kart do gry, po dwie karty z wizerunkiem każdego  
z bohaterów z wyjątkiem jednej, która jest kartą 
pojedynczą i stanowi naszego „Piotrusia”. Rozdajemy 
karty graczom. Zadaniem każdego zawodnika jest 
pozbyć się wszystkich kart, dobierając je w pary. 
Osoba, która na koniec gry zostanie z Piotrusiem 
w ręce, przegrywa. Po rozdaniu każdy gracz  
z otrzymanych kart odkłada wszystkie pary, nazy-
wając przedstawione na nich osoby. Grę rozpoczy-
na pierwszy zawodnik, ciągnąc kartę z trzymane-
go przez innego gracza wachlarza kart. Gracz nie 
widzi, jaką kartę wyciąga. Jeśli tworzy ona parę  
z inną jego kartą, odkłada ją na bok, nazywając ją 
po angielsku. Jeśli nie, chowa ją pomiędzy karty  
w swoim wachlarzu. 

	 Podzielmy karty na dwa zestawy. Jeden zestaw roz-
łóżmy na stole obrazkiem do dołu, drugi rozdajmy 
graczom. Zadanie polega na znalezieniu par do 
kart trzymanych w ręce. Grę rozpoczyna pierwszy 
gracz, odwraca dowolną kartę ze stołu i nazywa 
przedstawioną na niej osobę. Jeżeli jest ona taka 
sama jak jedna z jego kart, zabiera ją i odkłada 
na stół jako parę. Jeżeli karta ta nie stanowi pary  
z jego inną kartą, odkłada ją na miejsce obrazkiem 
do dołu. Wygrywa osoba, która pierwsza zbierze 
wszystkie pary. 

	 Obrazki z członkami rodziny możemy też rozło-
żyć na podłodze w kształcie koła tak, aby nie było 
widać, co przedstawiają. Każdy obrazek to jedno 
pole w naszej grze. Potrzebne nam też będą pion-
ki i kostka do gry. Wybieramy jakąś osobę z rodzi-
ny, np. sister. Ustawiamy pionki wszystkich graczy 
na polu start (dowolny obrazek). Każdy gracz po 
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kolei rzuca kostką i przesuwa swój pionek na odpo-
wiednie pole, odkrywa kartę i nazywa ją po angiel-
sku. Grę wygrywa osoba, która pierwsza odnajdzie 
kartę specjalną, czyli sister. 

	 Wydrukowane obrazki możemy także wykorzy-
stać do gry memory. Rozkładamy obrazki na pod-
łodze tak, aby nie widać było, co przedstawiają. Po 
kolei każdy z graczy odkrywa dwa obrazki i nazy-
wa przedstawione na nich osoby. Jeśli karty są 
takie same, zabiera je. Jeśli nie, odkłada na miejsce. 
Wygrywa osoba, która zbierze więcej par.

	 Podzielmy karty na stosiki i ułóżmy je tak, aby nie 
było widać, co przedstawiają. Każdy z graczy odwra-
ca w tym samym momencie pierwszą kartę tak, aby 
obrazek był widoczny. Jeżeli obrazki są takie same, 
należy jak najszybciej wykrzyknąć, co przedstawia 
obrazek. Kto zrobi to pierwszy, zdobywa tę parę.  
W czasie gry należy co jakiś czas potasować karty 
ze swojego stosika. 

	 Wykorzystując wydrukowane lub własnoręcznie 
przygotowane obrazki, poprośmy dziecko, aby  
w tajemnicy wybrało jeden z nich i wzięło tę kartę 
do ręki. Naszym zadaniem jest odgadnąć, co to za 
karta. 

	 Wykorzystując wydrukowane lub własnoręcznie 
przygotowane obrazki, poprośmy dziecko, aby  
w tajemnicy wybrało jeden z nich i wzięło tę kartę 
do ręki. Dziecko mówi I’m brother, a my musimy 
odgadnąć, czy to prawda czy nieprawda. 

•	 Pobawmy się w rysowanie rodzinnej fotografii. 
Potrzebna nam będzie kostka do gry i pusta karta 
dla każdego gracza. Przed rozpoczęciem gry każda 
osoba rysuje ramkę wokół swojej kartki. Ustalamy, co 
oznaczają wartości na kostce np. 1 – mum, 2 – dad, 
3 – grandma, 4 – grandpa, 5 – sister, 6 – brother. Aby 
nie zapomnieć, możemy sobie przygotować małą 
obrazkową „ściągę”. Każdy gracz po kolei rzuca kost-
ką, podaje nazwę członka rodziny odpowiadającego 
liczbie wyrzuconych na kostce oczek, a następnie 
rysuje go na swojej fotografii w ramce. Gra toczy się 
tak długo, aż jedna osoba skompletuje pełną rodzinę 
na swoim zdjęciu. Uwaga – mogą się zdarzyć rodziny 
z trzema mamami lub sześcioma siostrami!

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zaję-
ciach piosenkę na dobranoc. Zachęćmy dziecko do 
jej zaśpiewania. Pomocne mogą być słowa piosenki 
ze strony 60. 

•	 Obejrzyjmy ilustracje w książce na stronie 16 do histo-
ryjki Who is it? Poprośmy dziecko, aby nam opowie-
działo, kto się tam znajduje i co się wydarzyło.

•	 Pobawmy się w kalambury na podstawie historyjki. 
Poprośmy dziecko, aby odegrało jedną scenkę (jeden 
obrazek) z historyjki, a my będziemy zgadywać, który 
to obrazek. Potem możemy zamienić się z dzieckiem 
rolami. 

•	 Możemy poprosić dziecko, aby narysowało jeden 
dodatkowy rysunek do historyjki, np. coś, co się wyda-
rzyło po zakończeniu historyjki. 

•	 Sprawdźmy, jak dziecko narysowało swoją rodzinę,  
w ćwiczeniu 1 na stronie 17. Poprośmy dziecko  
o nazwanie członków rodziny. 

•	 Wyciągnijmy rodzinny album ze zdjęciami i poprośmy 
dziecko, by wskazywało i powiedziało po angielsku, 
kto jest na wybranych fotografiach. 

•	 Sprawdźmy, jak dziecko dokończyło rysunki człon-
ków rodziny ze strony 50. Zapytajmy, wskazując na 
poszczególne postaci: Who is it?

•	 Patrząc na obrazek na stronie 18, poprośmy dziecko, 
aby wskazało palcem wymieniane przez nas kolo-
ry. Gdy dziecko się już oswoi z nowym materiałem, 
zacznijmy podawać słówka coraz szybciej. 

•	 Następnie poprośmy dziecko, aby nazywało kolory,  
a my będziemy je pokazywać. W czasie pokazywania 
udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebujemy 
pomocy.

•	 Poprośmy dziecko, aby samodzielnie wskazało  
i nazwało kolory na obrazku. 

•	 Przygotujmy pięć kredek, po jednej z każdego pozna-
nego koloru. Porozkładajmy je w pokoju lub mieszka-
niu i poprośmy dziecko, aby przynosiło nam wybrany 
kolor, mówiąc: Bring me pink, please. 

•	 Wspólnie pobawmy się kredkami lub mazakami  
w kolorach, które dziecko poznało na zajęciach. 
Połóżmy dwa lub trzy zestawy kredek przed dziec-
kiem i wymieniajmy różne kolory, prosząc, aby dziecko 
wskazało lub podniosło odpowiednią kredkę. Można 
też poprosić dziecko, aby ułożyło kredki w takiej kolej-
ności, jaką podamy.

•	 Rozłóżmy kredki na stole lub na podłodze, a następnie 
poprośmy dziecko o zamknięcie oczu. Schowajmy 
jedną z nich i zapytajmy, czego brakuje: What’s mis-
sing? Dziecko podaje nazwę koloru brakującej kredki. 

•	 Poprośmy dziecko, aby wskazało nam coś białego  
w pokoju lub mieszkaniu: Point to something white. 

•	 Poprośmy dziecko, aby dotknęło czegoś białego  
w pokoju lub mieszkaniu: Touch something white. 

•	 Pobawmy się w kolorowe wyścigi. Pozwólmy dziec-
ku wybrać kolor i ustawmy stoper na 1 minutę.  
W tym czasie każdy z graczy musi znaleźć i zebrać na 
swój stosik rzeczy w określonym kolorze. Po upływie 
minuty sprawdzamy, komu udało się zebrać najwię-
cej przedmiotów. 

•	 Wskazujmy rzeczy lub meble w mieszkaniu i popro-
śmy dziecko, aby mówiło, w jakim one są kolorze. 

•	 Pobawmy się w budowanie łańcuszka rzeczy w róż-
nych kolorach. Po kolei podawajmy nazwy różnych 
kolorów. Zadaniem dziecka jest znaleźć jakąś nie za 
dużą rzecz w danym kolorze (np. skarpetki, książki, 
piłki, itp.) i ułożyć jej na podłodze. Kolejne przedmioty 
dokładane są w formie wężyka. Na koniec poprośmy 

© Copyright Oxford University Press



10

Treetops Starter: Poradnik dla rodziców

dziecko o nazwanie wszystkich kolorów i odłożenie 
rzeczy na swoje miejsce. 

•	 Przygotujmy dwa zestawy obrazków z wszystkimi 
poznanymi kolorami. Takie karty możemy wykorzy-
stać do różnych zabaw i gier:
	 Zagrajmy w memory. Rozkładamy obrazki na pod-

łodze tak, aby nie widać było, co przedstawiają. Po 
kolei każdy z graczy odkrywa dwa obrazki i nazywa 
przedstawione na nich kolory. Jeśli karty są takie 
same, zabiera je. Jeśli nie, odkłada na miejsce. 
Wygrywa osoba, która zbierze więcej par.

	 Możemy zagrać w Piotrusia. Zasady gry opisano na 
s. 8. 

	 Podzielmy karty na dwa zestawy. Jeden zestaw 
rozłóżmy na stole obrazkami do dołu, drugi roz-
dajmy graczom. Zadanie polega na znalezieniu 
par do kart trzymanych w ręce. Grę rozpoczyna 
pierwszy gracz, odwraca dowolną kartę ze stołu 
i nazywa przedstawiony kolor. Jeżeli karta ta jest 
taka sama jak jedna z jego kart, zabiera ją i odkłada 
na stół jako parę. Jeżeli karta ta nie stanowi pary z 
jego inną kartą, odkłada ją na miejsce obrazkiem 
do dołu. Wygrywa osoba, która pierwsza zbierze 
wszystkie pary. 

	 Obrazki rozkładamy na podłodze w kształcie koła 
tak, aby nie było widać, co przedstawiają. Każdy 
obrazek to jedno pole w naszej grze. Potrzebne 
nam też będą pionki i kostka do gry. Wybieramy 
kartę specjalną, czyli jeden z kolorów, np. biały. 
Ustawiamy pionki wszystkich graczy na polu startu 
(dowolny obrazek). Każdy gracz po kolei rzuca kost-
ką i przesuwa swój pionek na odpowiednie pole, 
odkrywa kartę i nazywa ją po angielsku. Grę wygry-
wa osoba, która pierwsza odnajdzie kartę specjal-
ną. 

	 Podzielmy karty na stosiki i ułóżmy je tak, aby 
nie było widać, co przedstawiają. Każdy z graczy 
odwraca w tym samym momencie pierwszą kartę 
tak, aby obrazek był widoczny. Jeżeli obrazki są 
takie same, należy jak najszybciej krzyknąć, jaki 
to kolor. Kto zrobi to pierwszy, zdobywa tę parę.  
W czasie gry należy co jakiś czas potasować karty 
ze swojego stosika. 

	 Wykorzystując karty z kolorami, poprośmy dziecko, 
aby w tajemnicy wybrało jeden z nich i wzięło tą 
kartę do ręki. Naszym zadaniem jest odgadnąć, co 
to za kolor. 

	 Wykorzystując karty z kolorami, poprośmy dziecko, 
aby w tajemnicy wybrało jeden z nich i wzięło tę 
kartę do ręki. Dziecko mówi: It’s purple, a my musi-
my odgadnąć, czy to prawda czy nieprawda. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o kolorach. Zachęćmy dziecko do jej zaśpie-
wania. Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 
60. 

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie pokolorowało 
skarpetki i szaliki w ćwiczeniach na stronach 18 i 19. 
Poprośmy dziecko o nazwanie wskazanych przez nas 
kolorów. 

•	 Zapytajmy dziecko, na jakie kolory pokolorowało sza-
lik w ćwiczeniu 2 na stronie 19. Wskazujmy poszcze-
gólne jego elementy, pytając: What colour is it? 

•	 Przygotujmy dowolną kolorowankę i poprośmy dziec-
ko, aby nam podyktowało po angielsku, co i na jaki 
kolor ma zostać pokolorowane. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
wyliczankę i czy może ją powtórzyć. Pomocne mogą 
być słowa-obrazki w ćwiczeniu 1 na stronie 20. 

•	 Poprośmy dziecko, aby powiedziało, co przedstawia 
pokolorowany rysunek w ćwiczeniu 2 na stronie 20  
i jakiego koloru są poszczególne jego elementy. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
wyliczankę i czy może ją powtórzyć. Pomocne mogą 
być słowa-obrazki w ćwiczeniu 1 na stronie 21. 

•	 Poprośmy dziecko, aby powiedziało, co i w jakim kolo-
rze znajduje się na obrazku w ćwiczeniu 2 na stronie 
21. 

•	 Wykorzystując wszystkie słowa poznane w rozdziale 
2, zagrajmy w grę memory. Przygotujmy dwa zesta-
wy obrazków przedstawiających poznane słówka. 
Mogą to być własnoręcznie przygotowane rysunki. 
Rozkładamy karty na podłodze tak, aby nie widać 
było, co przedstawiają. Po kolei każdy z graczy odkry-
wa dwa obrazki i nazywa przedstawione na nich rze-
czy, liczby, osoby lub kolory. Jeśli karty są takie same, 
zabiera je. Jeśli nie, odkłada na miejsce. Wygrywa 
osoba, która zbierze więcej par. 

•	 Poprośmy dziecko o pokazanie pokolorowanego bał-
wana ze strony 51. Wskazując na poszczególne ele-
menty rysunku, zapytajmy, w jakim są one kolorze. 

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie wykonało ćwi-
czenia podsumowujące rozdział 2 na stronach 22-23. 
Zapytajmy, kto się tam znajduje lub jakiego koloru są 
rzeczy przedstawione na obrazkach. 

•	 Poprośmy dziecko, aby pokazało nam wykonaną na 
lekcji pracę plastyczna – ptaszka rudzika. Zapytajmy, 
w jakim kolorze jest ten ptaszek. 
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 Rozdział 3 Spring 

Rozdział 3 przenosi nas do wiosennego lasu. Dzieci 
przyglądają się, jak wygląda przyroda w Treetops  
o tej porze roku i co robią w tym czasie Bud i Holly oraz 
ich przyjaciele. Poznają także kilka słów związanych  
z wiosną. W pierwszej części rozdziału 3 (Part A At School) 
dzieci uczą się nazw przyborów szkolnych. Śpiewają 
piosenkę o wiośnie oraz o swojej klasie, a także słuchają 
historyjki o przygodach elfów i ich przyjaciół. W drugiej 
części rozdziału 3 (Part B Numbers) dzieci uczą się liczyć 
do 5. Śpiewają piosenki o domu oraz o pani Bell. 

Lista nowych struktur:
•	 What is it? Co to jest?
•	 It’s a bag. To jest tornister.
•	 Help me. Pomóż mi. 
•	 It’s a (pink)(rubber). To jest (różowa) (gumka). 
•	 one (ruler) jedna (linijka)
•	 two / three / four / five (rubbers / rulers / bags 

/ pencils / books) dwie / trzy / cztery / pięć 
(gumek, linijek, tornistrów, ołówków, książek) 

Lista nowych słów i zwrotów:
•	 nest gniazdo
•	 flowers kwiaty
•	 snail ślimak
•	 ruler linijka
•	 rubber gumka
•	 bag tornister/torba
•	 pencil ołówek
•	 book książka
•	 one jeden
•	 two dwa 
•	 three trzy
•	 four cztery
•	 five pięć

Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją 
lub na które reagują: 
•	 What season is it? Jaka jest pora roku?
•	 It’s spring. Jest wiosna.
•	 waking trees budzące się drzewa
•	 in the woods today dziś w lesie
•	 Here’s a (ruler). Tu jest (linijka).
•	 Where’s your ruler? Gdzie jest twoja linijka?
•	 In my bag. W moim tornistrze.
•	 What colour is it? Jakiego to jest koloru?
•	 Let’s build a house! Zbudujmy dom!
•	 What number is it? Jaka to liczba?
•	 How many? Ile?
•	 How many (rubbers) can you see? Ile (gumek) 

widzisz?
•	 I’m Miss Bell, count with me. Jestem pani Bell, 

liczcie ze mną. 

Co można zrobić w domu?
•	 Obejrzyjmy obrazek wiosennego lasu w książce na 

stronie 24. Porozmawiajmy z dzieckiem, jak wygląda 
las wiosną i co wtedy dzieje się w przyrodzie. 

•	 Patrząc na obrazek na stronie 24, poprośmy dziecko, 
aby wskazało palcem wymieniane przez nas rze-
czy (nest, flowers, snail). Gdy dziecko się już oswoi 
z nowym materiałem, zacznijmy wymieniać słowa 
coraz szybciej. 

•	 Następnie poprośmy dziecko, aby nazywało te rzeczy, 
a my będziemy je pokazywać. W czasie pokazywania 
udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebujemy 
pomocy.

•	 Poprośmy dziecko, aby samodzielnie wskazało  
i nazwało rzeczy na obrazku. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o wiośnie. Zachęćmy dziecko do jej zaśpie-
wania. Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 
60. 

•	 Można wybrać się z dzieckiem na spacer do parku lub 
lasu i poobserwować wiosnę. 

•	 Zachęćmy dziecko do wykonania rysunku przedsta-
wiającego wiosenny ogród, las lub park. 

•	 Patrząc na obrazek na stronie 25, poprośmy dziecko, 
aby wskazało palcem wymieniane przez nas przybory 
szkolne. Gdy dziecko się już oswoi z nowym materia-
łem, zacznijmy podawać słówka coraz szybciej. 

•	 Następnie poprośmy dziecko, aby nazywało przybory 
szkolne, a my będziemy je pokazywać. W czasie poka-
zywania udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebu-
jemy pomocy.

•	 Poprośmy dziecko, aby samodzielnie wskazało  
i nazwało rzeczy na obrazku. 

•	 Na kartce z papieru kolorowego wytnijmy kształt małej 
dziurki od klucza. Przesuwajmy kartkę po obrazku  
i zachęcajmy dziecko, aby zgadywało, co widzi przez 
dziurkę.

•	 Przygotujmy lupę i pozwólmy dziecku na wyszukanie 
przy jej użyciu nazywanych przez nas przyborów. 

•	 Zakryjmy fragment rysunku jakimś małym przedmio-
tem np. spodeczkiem od filiżanki, zakrętką od słoika 
lub butelki czy pudełkiem zapałek. Zachęćmy dziecko, 
aby zgadywało, co jest ukryte pod spodem. 

•	 Dajmy dziecku minutę na zapamiętanie nowych wyra-
zów. Następnie zamknijmy książkę i poprośmy dziecko 
o wymienienie ich wszystkich po angielsku. 

•	 Pobawmy się w czytanie w myślach. Jedna osoba 
intensywnie myśli o jakiejś rzeczy, a druga ma trzy 
próby, aby odgadnąć, co to. 

•	 Przygotujmy dwa zestawy obrazków przedstawia-
jących przybory szkolne. Możemy zrobić je samo-
dzielnie lub wydrukować ze strony http://elt.oup.
com/student/treetops/treetops1a/picturebank/ 
unit3?cc=pl&selLanguage=en. Takie karty z obrazka-
mi możemy wykorzystać do różnych zabaw i gier:
	 Rozłóżmy wszystkie obrazki na dywanie lub na 

stole. Poprośmy dziecko o nazwanie rzeczy z kart. 
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Następnie poprośmy dziecko o zamknięcie oczu, 
a my w tym czasie schowajmy jeden z obrazków. 
Zapytajmy What’s missing? (Czego brakuje?). 

	 Wydrukowane obrazki możemy także wykorzystać 
do gry memory. Rozkładamy obrazki na podłodze 
tak, aby nie widać było, co przedstawiają. Po kolei 
każdy z graczy odkrywa dwa obrazki i nazywa 
przedstawione na nich rzeczy. Jeśli karty są takie 
same, zabiera je. Jeśli nie, odkłada na miejsce. 
Wygrywa osoba, która zbierze więcej par.

	 Możemy zagrać w Piotrusia. Zasady gry opisano na 
s. 8. 

	 Podzielmy karty na dwa zestawy. Jeden zestaw roz-
łóżmy na stole obrazkami do dołu, drugi rozdajmy 
graczom. Zadanie polega na znalezieniu par do 
kart trzymanych w ręce. Grę rozpoczyna pierwszy 
gracz, odwraca dowolną kartę i nazywa przedsta-
wioną rzecz. Jeżeli jest ona taka sama jak jedna  
z jego kart, zabiera ją i odkłada parę na stół. Jeżeli 
karta ta nie stanowi pary z jego inną kartą, odkłada 
ją na miejsce obrazkiem do dołu. Wygrywa osoba, 
która pierwsza zbierze wszystkie pary. 

	 Obrazki rozkładamy na podłodze w kształcie koła 
tak, aby nie było widać, co przedstawiają. Każdy 
obrazek to jedno pole w naszej grze. Potrzebne 
nam też będę pionki i kostka do gry. Wybieramy 
kartę specjalną np. gumkę. Ustawiamy pionki 
wszystkich graczy na polu start (dowolny obra-
zek). Każdy gracz po kolei rzuca kostką i przesuwa 
swój pionek na odpowiednie pole, odkrywa kartę  
i nazywa ją po angielsku. Grę wygrywa osoba, która 
pierwsza odnajdzie kartę specjalną. 

	 Podzielmy karty na stosiki i ułóżmy je tak, aby nie 
było widać, co przedstawiają. Każdy z graczy odwra-
ca w tym samym momencie pierwszą kartę tak, 
aby obrazek był widoczny. Jeżeli obrazki są takie 
same, należy jak najszybciej krzyknąć, co przed-
stawiają. Kto zrobi to pierwszy, zdobywa tę parę.  
W czasie gry należy co jakiś czas potasować karty 
ze swojego stosika. 

	 Wykorzystując wydrukowane lub własnoręcznie 
przygotowane obrazki, poprośmy dziecko, aby  
w tajemnicy wybrało jeden z nich i wzięło tę kartę 
do ręki. Naszym zadaniem jest odgadnąć, co to za 
karta. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o swojej klasie i czy może ja zaśpiewać. 
Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 60. 

•	 Obejrzyjmy ilustracje w książce na stronie 26 do histo-
ryjki Rain! Poprośmy dziecko, aby nam opowiedziało, 
kto się tam znajduje i co się wydarzyło. Zachęćmy 
dziecko, aby nazwało przedstawione na obrazkach 
przybory szkolne. 

•	 Pobawmy się w kalambury na podstawie historyjki. 
Poprośmy dziecko, aby odegrało jedną scenkę (jeden 

obrazek) z historyjki, a my będziemy zgadywać, który 
to obrazek. Potem możemy zamienić się z dzieckiem 
rolami. 

•	 Możemy poprosić dziecko, aby narysowało jeden 
dodatkowy rysunek do historyjki, np. coś, co się wyda-
rzyło po zakończeniu historyjki. 

•	 Sprawdźmy pokolorowany rysunek w ćwiczeniu 2 
na stronie 27. Zapytajmy dziecko, co on przedstawia  
i w jakim kolorze jest każda z pokolorowanych rzeczy. 

•	 Otwórzmy książkę na stronie 52. Poprośmy dziecko, 
aby nazwało przybory w każdym z rzędów oraz poka-
zało nam, co dorysowało w pustym miejscu. 

•	 Patrząc na obrazek na stronie 28, poprośmy dziecko, 
aby wskazało palcem wymieniane przez nas liczby. 

•	 Wspólnie policzmy od 1 do 5, następnie od 5 do 1. 
Zachęćmy dziecko do samodzielnego liczenia. 

•	 Podnieśmy rękę i pokażmy np. 3 palce. Zapytajmy 
dziecko, ile palców widzi. Można też schować rękę za 
plecami i zachęcić dziecko, aby odgadło, czytając nam 
w myślach, ile palców pokazujemy.

•	 Powiedzmy na głos liczbę z zakresu 1-5 i poprośmy 
dziecko o pokazanie odpowiedniej liczby palców lub 
podniesienie odpowiedniej liczby kredek. 

•	 Przygotujmy zabawki lub inne przedmioty w różnych 
kolorach, np. ułóżmy przed dzieckiem cztery żółte 
skarpetki, dwie zielone, jedną fioletową. Poprośmy, 
aby dziecko policzyło, ile jest skarpetek w danym 
kolorze. 

•	 Zapytać dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o domu i czy może ją zaśpiewać. Pomocne 
mogą być słowa piosenki ze strony 60. 

•	 Wspólnie policzmy, ile osób znajduje się na rysunkach 
w ćwiczeniu 1 na stronie 29. Sprawdźmy, czy dziecko 
właściwie połączyło obrazki z cyframi. 

•	 Przygotujmy dwa zestawy kart z napisanymi cyframi. 
Takie karty możemy wykorzystać do różnych zabaw  
i gier:
	 Porozkładajmy je w pokoju lub mieszkaniu 

i poprośmy dziecko, aby przynosiło nam wybraną 
liczbę, mówiąc: Bring me five, please.

	 Zagrajmy w memory. Rozkładamy obrazki na pod-
łodze tak, aby nie widać było, co przedstawiają. 
Po kolei każdy z graczy odkrywa dwa obrazki  
i nazywa przedstawione na nich liczby. Jeśli karty są 
takie same, zabiera je. Jeśli nie, odkłada na miejsce. 
Wygrywa osoba, która zbierze więcej par.

	 Możemy zagrać w Piotrusia lub inne gry opisane na 
s. 8. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o pani Bell. Zachęćmy dziecko do jej zaśpie-
wania. Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 
60. 

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie wykonało ćwicze-
nia z liczbami na stronach 30 i 31. Poprośmy dziecko  
o nazwanie wskazanych przez nas liczb. 
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•	 Zapytajmy dziecko, na jakie kolory pokolorowało sza-
lik w ćwiczeniu 2 na stronie 19. Wskazujmy poszcze-
gólne jego elementy, pytając: What colour is it? 

•	 Przygotujmy dowolną kolorowankę i poprośmy dziec-
ko, aby nam podyktowało po angielsku, co na jaki 
kolor ma zostać pokolorowane. 

•	 Wykorzystując wszystkie słówka poznane w rozdziale 
3, zagraj w grę memory. 

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie policzyło i zakre-
śliło właściwe cyfry na stronie 53. 

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie wykonało ćwi-
czenia podsumowujące rozdział 3 na stronach 32-33. 
Zapytajmy, jakie rzeczy i w jakich ilościach znajdują się 
na obrazkach. 

•	 Poprośmy dziecko, aby pokazało nam rysunek przed-
stawiający rzeczy z tornistra. Zapytajmy, co się tam 
znajduje i w jakim kolorze są te rzeczy. 

 Rozdział 4 Summer 

Rozdział 4 to powitanie lata w lesie Treetops. Dzieci 
przyglądają się, jak wygląda las Treetops o tej porze 
roku i co robią w tym czasie Bud i Holly oraz ich przy-
jaciele. Poznają także kilka słów związanych z latem. 
W pierwszej części rozdziału 4 (Part A Animals) dzieci 
uczą się nazw zwierząt. Śpiewają piosenkę o lecie oraz 
o zwierzętach, a także słuchają historyjki o przygodach 
elfów i ich przyjaciół. W drugiej części rozdziału 4 (Part 
B My face) dzieci poznają nazwy części twarzy. Śpiewają 
także piosenkę o częściach twarzy. 

Lista nowych struktur:
•	 Come on! Chodź!
•	 Help me get the honey! Pomóż mi zdobyć miód!
•	 Holly says... Holly mówi....
•	 Touch your (mouth / nose / ears / hair / eyes). 

Dotknij (ust, nosa, uszu, włosów, oczu). 

Lista nowych słów i zwrotów:
•	 butterflies motyle
•	 a bee pszczoła
•	 a bird ptak
•	 a cat kot
•	 a dog pies
•	 a frog żaba
•	 a face twarz
•	 hair włosy
•	 a nose nos
•	 a mouth usta
•	 eyes oczy
•	 ears uszy
•	 one jeden
•	 two dwa 
•	 three trzy
•	 four cztery
•	 five pięć
•	 white biały
•	 black czarny
•	 pink różowy
•	 purple fioletowy
•	 blue niebieski
•	 brown brązowy
•	 green zielony
•	 yellow żółty
•	 red czerwony
•	 orange pomarańczowy
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Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją 
lub na które reagują: 
•	 What season is it? Jaka jest pora roku?
•	 buzzing bees bzyczące pszczoły
•	 in the trees na drzewach
•	 How many? Ile?
•	 There’s... Jest...
•	 buzzing bzyczący
•	 tweeting świergoczący
•	 miaowing miauczący
•	 barking szczekający
•	 croaking rechoczący
•	 Oh, no! O, nie!
•	 Can you remember? Czy pamiętasz? 
•	 Very good! Bardzo dobrze!
•	 Well done! Dobra robota! 
•	 Show your face to your friend! Pokaż twarz swo-

jemu koledze!
•	 Start again! Zacznij jeszcze raz!
•	 That’s the end! To koniec!
•	 Touch your …! Dotknij...!
•	 Say! Powiedz!
•	 What’s this?/ What are these? Co to jest?
•	 Here’s my face. Tutaj jest moja twarz. 
•	 What colour is Grandpa’s hair? Jakiego koloru 

są włosy dziadka?
•	 What colour are your eyes? Jakiego koloru są 

twoje oczy?

Co można zrobić w domu?
•	 Obejrzyjmy las Treetops latem na obrazku w książce 

na stronie 34. Porozmawiajmy z dzieckiem, jak wyglą-
da las latem i co wtedy dzieje się w przyrodzie. 

•	 Patrząc na obrazek na stronie 34, poprośmy dziecko, 
aby wskazało palcem wymieniane przez nas zwierzę-
ta (bees, butterflies, frog). Gdy dziecko się już oswoi 
z nowym materiałem, zacznijmy podawać słówka 
coraz szybciej. 

•	 Następnie poprośmy dziecko, aby nazywało te zwie-
rzęta, a my będziemy je pokazywać. W czasie pokazy-
wania udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebuje-
my pomocy.

•	 Poprośmy dziecko, aby samodzielnie wskazało  
i nazwało zwierzęta na obrazku. 

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o lecie i czy może ją zaśpiewać. Pomocne 
mogą być słowa piosenki ze strony 60. 

•	 Można wybrać się z dzieckiem na spacer do parku lub 
lasu i poobserwować lato. 

•	 Zachęćmy dziecko do wykonania rysunku przedsta-
wiającego letni ogród, las lub park. 

•	 Patrząc na obrazek na stronie 35, poprośmy dziecko, 
aby wskazało palcem wymieniane przez nas zwierzę-

ta. Gdy dziecko się już oswoi z nowym materiałem, 
zacznijmy podawać słówka coraz szybciej. 

•	 Następnie poprośmy dziecko, aby nazywało zwierzę-
ta, a my będziemy je pokazywać. W czasie pokazywa-
nia udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebujemy 
pomocy.

•	 Poprośmy dziecko, aby samodzielnie wskazało 
i nazwało wszystkie zwierzęta na obrazku. 

•	 Na kartce z papieru kolorowego wytnijmy kształt małej 
dziurki od klucza. Przesuwajmy kartkę po obrazku  
i zachęcajmy dziecko, aby zgadywało, co widzi przez 
dziurkę.

•	 Przygotujmy lupę i pozwólmy dziecku na wyszukanie 
przy jej użyciu nazywanych przez nas zwierząt. 

•	 Zakryjmy fragment rysunku jakimś małym przedmio-
tem, np. spodeczkiem od filiżanki, zakrętką od słoika 
lub butelki czy pudełkiem zapałek. Zachęćmy dziecko, 
aby zgadywało, co jest ukryte pod spodem. 

•	 Pobawmy się w kalambury. Przedstawmy na migi 
jedno ze zwierząt i zachęćmy dziecko do zgadywania, 
co to za zwierzę. Zamieńmy się rolami.

•	 Dajmy dziecku minutę na zapamiętanie nowych wyra-
zów. Następnie zamknijmy książkę i poprośmy dziecko 
o wymienienie ich wszystkich po angielsku. 

•	 Pobawmy się w czytanie w myślach. Jedna osoba 
intensywnie myśli o jakimś zwierzątku, a druga ma 
trzy próby, aby odgadnąć, o które zwierzę chodzi. 

•	 Przygotujmy dwa zestawy obrazków przedstawiają-
cych zwierzęta. Możemy zrobić je samodzielnie lub 
wydrukować ze strony http://elt.oup.com/student/
treetops/treetops1a/picturebank/unit4?cc=pl&sel-
Language=en. Takie karty z obrazkami możemy wyko-
rzystać do różnych zabaw i gier opisanych wcześniej.

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o zwierzętach i czy może ją zaśpiewać. 
Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 60. 

•	 Obejrzyjmy ilustracje w książce na stronie 36 do 
historyjki Honey bees. Poprośmy dziecko, aby nam 
opowiedziało, kto się tam znajduje i co się wydarzyło. 
Zachęćmy dziecko, aby nazwało przedstawione na 
obrazkach zwierzęta. 

•	 Pobawmy się w kalambury na podstawie historyjki. 
Poprośmy dziecko, aby odegrało jedną scenkę (jeden 
obrazek) z historyjki, a my będziemy zgadywać, który 
to obrazek. Potem możemy zamienić się z dzieckiem 
rolami. 

•	 Możemy poprosić dziecko, aby narysowało jeden 
dodatkowy rysunek do historyjki, np. coś, co się wyda-
rzyło po zakończeniu historyjki. 

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie dokończyło ryso-
wać i pokolorowało rysunki zwierząt na stronie 37. 
Zapytajmy dziecko, co one przedstawiają i jakim kolo-
rze są te zwierzęta. 

•	 Otwórzmy książkę na stronie 54. Poprośmy dziecko, 
aby nazwało przedstawione tam zwierzęta i sprawdź-
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my, czy poprawnie połączyło je z ich domkami. 
•	 Patrząc na obrazek na stronie 38, poprośmy dziecko, 

aby wskazało palcem wymieniane przez nas części 
twarzy. 

•	 Następnie poprośmy dziecko, aby nazywało części 
twarzy, a my będziemy je pokazywać. W czasie poka-
zywania udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebu-
jemy pomocy.

•	 Poprośmy dziecko, aby samodzielnie wskazało  
i nazwało wszystkie części twarzy na obrazku. 

•	 Na kartce z papieru kolorowego wytnijmy kształt małej 
dziurki od klucza. Przesuwajmy kartkę po obrazku  
i zachęcajmy dziecko, aby zgadywało, co widzi przez 
dziurkę.

•	 Przygotujmy lupę i pozwólmy dziecku na wyszukanie 
przy jej użyciu nazywanych przez nas części twarzy. 

•	 Zakryjmy fragment rysunku jakimś małym przedmio-
tem np. spodeczkiem od filiżanki, zakrętką od słoika 
lub butelki czy pudełkiem zapałek. Zachęćmy dziecko, 
aby zgadywało, co jest ukryte pod spodem. 

•	 Dajmy dziecku minutę na zapamiętanie nowych wyra-
zów. Następnie zamknijmy książkę i poprośmy dziecko 
o wymienienie ich wszystkich po angielsku. 

•	 Przygotujmy dwa zestawy obrazków przedstawiają-
cych części twarzy. Możemy zrobić je samodzielnie lub 
wydrukować ze strony http://www.mes-english.com/
flashcards/bodyparts.php. Takie karty z obrazkami 
możemy wykorzystać do różnych zabaw i gier opisa-
nych wcześniej.

•	 Poprośmy dziecko o wskazanie palcem wymienianej 
przez nas części twarzy.

•	 Pobawmy się w mądrą papugę. Pokażmy dziecku jakąś 
część twarzy i nazwijmy ją (poprawnie lub niepo-
prawnie). Jeśli nazwiemy ją poprawnie, dziecko musi 
powtórzyć to słówko i wskazać odpowiednią część 
twarzy. Jeśli powiemy inne słowo, dziecko nie mówi 
nic. W dalszym etapie gry zamieńmy się rolami.

•	 Pobawmy się w rysowanie potworków. Potrzebna 
nam będzie kostka do gry i pusta karta dla każdego 
gracza. Przed rozpoczęciem ustalamy, co oznaczają 
wartości na kostce np. 1 – eye, 2 – ear, 3 – nose, 4 – 
mouth, 5 – hair, 6 – face. Aby nie zapomnieć, może-
my sobie przygotować małą obrazkową „ściągę”. Aby 
rozpocząć grę, należy wyrzucić 6 i narysować twarz 
potworka. Następnie każdy gracz po kolei rzuca kost-
ka, podaje nazwę elementu twarzy odpowiadającego 
liczbie wyrzuconych na kostce oczek, a następnie 
rysuje go. Gra toczy się tak długo, aż jedna osoba 
narysuje kompletną twarz. Uwaga, mogą się zdarzyć 
potworki o wielu twarzach!

•	 Zapytajmy dziecko, czy pamięta poznaną na zajęciach 
piosenkę o częściach twarzy i czy może ją zaśpiewać. 
Pomocne mogą być słowa piosenki ze strony 60. 

•	 Poprośmy dziecko o pokazanie obrazka przedstawia-
jącego twarz Buda. Zapytajmy, co to jest, wskazując na 

poszczególne elementy rysunku. 
•	 Pobawmy się w Holly says. Wydajmy polecenie typu 

Touch your… nose. Dziecko wykonuje je tylko wtedy, 
jeśli wcześniej powiemy Holly says. W przeciwnym 
wypadku stoi nieruchomo. Po trzech pomyłkach 
zamieńmy się rolami. 

•	 Sprawdźmy, jak dziecko pokolorowało twarze elfów 
na stronie 41. Poprośmy, aby dziecko nazwało wska-
zane przez nas części twarzy i powiedziało, w jakim 
one są kolorze.

•	 Sprawdźmy, czy dziecko poprawnie wykonało ćwicze-
nia powtórzeniowe na stronach 42-43.

•	 Poprośmy dziecko o pokazanie wykonanej na zaję-
ciach maski zwierzęcia. 

•	 Poprośmy dziecko o pokazanie wykonanej na lekcji 
pacynki z papierowego talerza (strona 59). 

•	 Sprawdźmy, jakie elementy twarzy dziecko dorysowa-
ło w ćwiczeniu na stronie 55. 
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