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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.  

 

Oczekuje się, że – zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej – uczeń kończący klasę II posiada już pewne umiejętności wymienione  

w wymaganiach szczegółowych na koniec klasy trzeciej, a więc m.in. reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, rozumie 

wypowiedzi ze słuchu, czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, zadaje pytania, śpiewa piosenki, przepisuje wyrazy i zdania.  

 

W zamieszczonych poniżej kryteriach oceniania do podręcznika Smileys 2 wszystkie treści nauczania zawarte w każdym z sześciu modułów zostały 

przypisane do wymagań szczegółowych postawy programowej, a umiejętności uczniów przedstawione w czterech kolumnach odpowiadających 

zaproponowanym ocenom: znakomicie, bardzo dobrze, zadowalająco i wymaga poprawy.  

 

Taka konstrukcja kryteriów nauczania pozwoli szybko zorientować się, w jakim stopniu poszczególni uczniowie opanowali wprowadzony podczas lekcji 

materiał, a dzięki temu ułatwi – zwłaszcza młodym, mniej doświadczonym nauczycielom – ocenianie poszczególnych prac, ćwiczeń czy wypowiedzi 

dzieci. Ponadto zaproponowane kryteria mogą okazać się niezmiernie pomocne w kontaktach z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów. 
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WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

KRYTERIA OCENIANIA – S M I L E Y S  2  

 

Treści nauczania zgodne 

z nową podstawą 

programową od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

Let’s Start! 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – powitania i przedstawianie się, alfabet angielski, wyrażenia 

typu: stand up, sit down, open your book, close your book. 

1. Rozumie proste 

polecenia. 

2. Nazywa obiekty w 

najbliższym otoczeniu. 

3. Śpiewa piosenki z 

repertuaru dziecięcego. 

4. Rozumie sens 

opowiedzianych 

historyjek, gdy są 

wspierane obrazkami. 

Ponadto: 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

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 i gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

Ze znaczną podpowiedzią 

nauczyciela i według wzoru 

przedstawia siebie i swoje koleżanki/ 

swoich kolegów. 

 

Z podpowiedzią potrafi przywitać się. 

 

 

Ze znaczną podpowiedzią ze strony 

nauczyciela potrafi powiedzieć 

alfabet angielski. 

 

Zna tylko niektóre spośród 

wprowadzonych wyrażeń 

wykorzystywanych w klasie. 

 

Poznane wyrażenia zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki pt. Hello!, 

Alphabet, Keep moving! 

Z podpowiedzią nauczyciela, ale 

według wzoru przedstawia siebie i 

swoje koleżanki/ swoich kolegów. 

 

 

Z niewielką podpowiedzią potrafi 

przywitać się. 

 

Z podpowiedzią ze strony 

nauczyciela potrafi powiedzieć 

alfabet angielski.  

 

Zna połowę spośród wprowadzonych 

wyrażeń wykorzystywanych w klasie. 

 

 

Poznane wyrażenia zapisuje z 

niewielkimi błędami. 

 

Z drobną pomocą śpiewa poznane 

piosenki pt. Hello!, Alphabet, Keep 

moving! 

Z nieznaczną podpowiedzią 

nauczyciela, ale według wzoru 

przedstawia siebie i swoje koleżanki/ 

swoich kolegów. 

 

Potrafi przywitać się. 

 

 

Z drobną podpowiedzią ze strony 

nauczyciela potrafi powiedzieć 

alfabet angielski. 

 

Zna większość spośród 

wprowadzonych wyrażeń 

wykorzystywanych w klasie. 

 

Poznane wyrażenia zapisuje prawie 

bezbłędnie. 

 

Śpiewa poznane piosenki pt. Hello!, 

Alphabet, Keep moving! 

Samodzielnie, ale według wzoru 

przedstawia siebie i swoje koleżanki/ 

swoich kolegów. 

 

 

Bezbłędnie potrafi przywitać się. 

 

 

Bez podpowiedzi ze strony nauczyciela 

potrafi powiedzieć alfabet angielski. 

 

 

Zna wszystkie spośród 

wprowadzonych wyrażeń 

wykorzystywanych w klasie. 

 

Bezbłędnie zapisuje wprowadzone 

wyrażenia. 

 

Pięknie śpiewa poznane piosenki pt. 

Hello!, Alphabet, Keep moving! 
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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 mini przedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

7. W nauce języka obcego 

nowożytnego potrafi 

korzystać ze słowników 

obrazkowych, 

książeczek, środków 

multimedialnych. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 



 Express Publishing & EGIS  Kryteria oceniania – SMILEYS 2 

 

Treści nauczania zgodne 

z nową podstawą 

programową 

Od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

Moduł 1 – My Family 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – członkowie rodziny, nazwy figur geometrycznych,  

nazwy kolorów. 

1. Rozumie proste 

polecenia. 

2. Nazywa obiekty w 

najbliższym otoczeniu. 

3. Śpiewa piosenki z 

repertuaru dziecięcego. 

4. Rozumie sens 

opowiedzianych 

historyjek, gdy są 

wspierane obrazkami. 

 

Ponadto: 

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 

przedstawianych także za 

pomocą obrazów, 

gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

członków rodziny, figur 

geometrycznych i kolorów. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, Who’s this?, 

Who are they?, Who is he?, Who is 

she?, What colour is this? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Who’s this?, 

Who are they?, Who is he?, Who is 

she?, What colour is this? 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi 

przywitać się i pożegnać. 

 

Z podpowiedziami nauczyciela lub 

kolegów tłumaczy sens wysłuchanej 

historyjki wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą 

pomocą próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela czyta 

proste zdania i próbuje je 

przetłumaczyć. 

Zna połowę poznanych nazw 

członków rodziny, figur 

geometrycznych i kolorów. 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, Who’s this?, Who are they?, 

Who is he?, Who is she?, What 

colour is this? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Who’s this?, 

Who are they?, Who is he?, Who is 

she?, What colour is this? 

 

Z podpowiedzią potrafi przywitać się 

i pożegnać. 

 

Z niedużymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą 

nauczyciela próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z pomocą nauczyciela czyta proste 

zdania i próbuje je przetłumaczyć. 

 

Zna prawie wszystkie wprowadzone 

nazwy członków rodziny, figur 

geometrycznych i kolorów. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo.  

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, Who’s this?, Who are 

they?, Who is he?, Who is she?, What 

colour is this? 

 

 

Z minimalną pomocą nauczyciela 

zadaje pytania: What’s this?, Who’s 

this?, Who are they?, Who is he?, 

Who is she?, What colour is this? 

 

Z nieznaczną podpowiedzią potrafi 

przywitać się i pożegnać. 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu, z drobną 

pomocą nauczyciela, potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć.  

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 

Zna nazwy członków rodziny, figur 

geometrycznych, kolorów i to nie tylko 

te wprowadzone w czasie lekcji. 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, Who’s this?, Who are 

they?, Who is he?, Who is she?, What 

colour is this? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, Who’s this?, Who are they?, Who 

is he?, Who is she?, What colour is 

this? 

 

Bardzo ładnie potrafi przywitać się i 

pożegnać. 

 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także samodzielnie ją opowiedzieć. 

 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 
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4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami w trakcie 

nauki. 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki pt. My family, 

Shapes, Goodbye! 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

odnajduje wprowadzone słownictwo 

w wykreślance wyrazowej. 

 

Ma duże trudności z dopasowaniem 

odpowiedniego krótkiego opisu 

rodziny do ilustracji (AB). 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

W niektórych tylko sytuacjach 

poprawnie stosuje wyrażenia big/ 

small family. 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

opowiada o swojej rodzinie. 

 

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z dużą pomocą nauczyciela 

opowiedzieć o swojej rodzinie oraz 

ulubionym kolorze. 

 

Z pomocą nauczyciela lub kogoś 

dorosłego wyszukuje ilustrację 

znanego w Polsce budynku i podaje, 

jakiego jest kształtu. 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznane 

piosenki pt. My family, Shapes, 

Goodbye! 

 

Z niedużą pomocą nauczyciela 

odnajduje wprowadzone słownictwo 

w wykreślance wyrazowej. 

 

Ma pewne trudności z dopasowaniem 

krótkiego opisu rodziny do ilustracji 

(AB). 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

W wielu sytuacjach poprawnie 

stosuje wyrażenia big/ small family. 

 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela opowiada o swojej 

rodzinie. 

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z pomocą nauczyciela opowiedzieć 

o swojej rodzinie oraz ulubionym 

kolorze. 

 

Pod kierunkiem nauczyciela lub 

kogoś dorosłego wyszukuje ilustrację 

znanego w Polsce budynku i podaje, 

jakiego jest kształtu. 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznane piosenki pt. My 

family, Shapes, Goodbye! 

 

Z drobną pomocą nauczyciela 

odnajduje wprowadzone słownictwo 

w wykreślance wyrazowej. 

 

Z drobnymi błędami dopasowuje 

krótki opis rodziny do ilustracji (AB). 

 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

W większości sytuacji poprawnie 

stosuje wyrażenia big/ small family. 

 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela opowiada o swojej 

rodzinie. 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i z drobną pomocą 

nauczyciela opowiedzieć o swojej 

rodzinie oraz ulubionym kolorze. 

 

Ze znikomą wskazówką nauczyciela 

lub kogoś dorosłego wyszukuje 

ilustrację znanego w Polsce budynku 

i podaje, jakiego jest kształtu. 

 

Bezbłędnie śpiewa poznane piosenki 

pt. My family, Shapes, Goodbye! 

 

 

Bezbłędnie odnajduje wprowadzone 

słownictwo w wykreślance wyrazowej. 

 

 

Bez pomocy nauczyciela dopasowuje 

krótki opis rodziny do ilustracji (AB). 

 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

We wszystkich sytuacjach poprawnie 

stosuje wyrażenia big/ small family. 

 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela opowiada o swojej 

rodzinie. 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i samodzielnie opowiedzieć 

o swojej rodzinie oraz ulubionym 

kolorze. 

 

Samodzielnie wyszukuje ilustrację 

znanego w Polsce budynku i podaje, 

jakiego jest kształtu. 
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Treści nauczania zgodne 

z nową podstawą 

programową 

od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

Moduł 2 – My House 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – nazwy niektórych pomieszczeń w domu oraz sprzętów. 

1. Rozumie proste 

polecenia. 

2. Nazywa obiekty w 

najbliższym otoczeniu. 

3. Śpiewa piosenki z 

repertuaru dziecięcego. 

4. Rozumie sens 

opowiedzianych 

historyjek, gdy są 

wspierane obrazkami. 

 

Ponadto: 

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 

przedstawianych także za 

pomocą obrazów, 

gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

sprzętów oraz niektóre nazwy 

pomieszczeń w domu. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, Who’s this?, 

Where’s Grandma?, Is she in the 

kitchen?, What colour is this?, What 

country is this? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Who’s this?, 

Where’s Grandma?, Is she in the 

kitchen?, What colour is this?, What 

country is this? 

 

Z podpowiedziami nauczyciela lub 

kolegów tłumaczy sens wysłuchanej 

historyjki wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą 

pomocą próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela czyta 

proste zdania i próbuje je 

przetłumaczyć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela buduje 

Zna połowę poznanych nazw 

sprzętów oraz niektóre nazwy 

pomieszczeń w domu. 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, Who’s this?, Where’s 

Grandma?, Is she in the kitchen?, 

What colour is this?, What country is 

this? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Who’s this?, 

Where’s Grandma?, Is she in the 

kitchen?, What colour is this?, What 

country is this? 

 

Z niedużymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą 

nauczyciela próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z pomocą nauczyciela czyta proste 

zdania i próbuje je przetłumaczyć. 

 

 

Z podpowiedzią nauczyciela buduje 

Zna prawie wszystkie wprowadzone 

nazwy sprzętów oraz większość nazw 

pomieszczeń w domu. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo.  

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, Who’s this?, Where’s 

Grandma?, Is she in the kitchen?, 

What colour is this?, What country is 

this? 

 

 

Z minimalną pomocą nauczyciela 

potrafi zadać pytania: What’s this?, 

Who’s this?, Where’s Grandma?, Is 

she in the kitchen?, What colour is 

this?, What country is this? 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z drobną 

pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 

 

Z drobną pomocą nauczyciela buduje 

Zna wszystkie nazwy sprzętów oraz 

nazwy pomieszczeń w domu. 

 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, Who’s this?, Where’s 

Grandma?, Is she in the kitchen?, What 

colour is this?, What country is this? 

 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, Who’s this?, Where’s Grandma?, 

Is she in the kitchen?, What colour is 

this?, What country is this? 

 

 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także samodzielnie ją opowiedzieć. 

 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 

 

 

Samodzielnie buduje wyrażenia, 
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wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami w trakcie 

nauki. 

wyrażenia, wykorzystując poprawny 

szyk, np. a red chair. 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki pt. My Tree 

House!, Where’s Charlie?, Follow 

me!, This is my house! 

 

Ma duże trudności z dopasowaniem 

odpowiedniego wyrazu do ilustracji. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

W niektórych tylko sytuacjach 

poprawnie potrafi zastosować zaimki 

osobowe he i she. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela udziela 

odpowiedzi na pytania, 

wykorzystując Yes, she is./ No, she 

isn’t. Yes, he is./ No, he isn’t. 

 

Ze znaczną pomocą, po przeczytaniu 

polecenia rysuje poszczególne 

sprzęty domowe w odpowiednich 

pomieszczeniach (AB). 

 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

buduje zdania na temat tego, gdzie 

się znajdują poszczególni 

bohaterowie podręcznika, np. Liam is 

in the bedroom. (AB) 

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z dużą pomocą nauczyciela 

opowiedzieć o swoim pokoju i 

znajdujących się w nim meblach. 

 

 

Ze znacznym ukierunkowaniem 

nauczyciela rysuje typowy polski 

wyrażenia, wykorzystując poprawny 

szyk, np. a red chair. 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznane 

piosenki pt. My Tree House, Where’s 

Charlie?, Follow me!, This is my 

house! 

 

Ma pewne trudności z dopasowaniem 

wyrazów do ilustracji. 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

W wielu sytuacjach poprawnie 

potrafi zastosować zaimki osobowe 

he i she. 

 

Z pomocą nauczyciela udziela 

odpowiedzi na pytania, 

wykorzystując Yes, she is./ No, she 

isn’t. Yes, he is./ No, he isn’t. 

 

Z podpowiedzią, po przeczytaniu 

polecenia rysuje poszczególne 

sprzęty domowe w odpowiednich 

pomieszczeniach (AB). 

 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela buduje zdania na temat 

tego, gdzie się znajdują poszczególni 

bohaterowie podręcznika, np. Liam is 

in the bedroom. (AB) 

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z pomocą nauczyciela opowiedzieć 

o swoim pokoju i znajdujących się w 

nim meblach. 

 

 

Z ukierunkowaniem nauczyciela 

rysuje typowy polski dom i 

wyrażenia, wykorzystując poprawny 

szyk, np. a red chair. 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznane piosenki pt. My Tree 

House, Where’s Charlie?, Follow 

me!, This is my house! 

 

Z drobnymi błędami dopasowuje 

wyrazy do ilustracji. 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

nauczyciela rozwiązuje zadania ze 

słuchu. 

 

W większości sytuacji potrafi 

poprawnie zastosować zaimki 

osobowe he i she. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

udziela odpowiedzi na pytania, 

wykorzystując Yes, she is./ No, she 

isn’t. Yes, he is./ No, he isn’t. 

 

Z nieznaczną pomocą, po 

przeczytaniu polecenia rysuje 

poszczególne sprzęty domowe w 

odpowiednich pomieszczeniach 

(AB). 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela buduje zdania na temat 

tego, gdzie się znajdują poszczególni 

bohaterowie podręcznika, np. Liam is 

in the bedroom. (AB) 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i z drobną pomocą 

nauczyciela opowiedzieć o swoim 

pokoju i znajdujących się w nim 

meblach. 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

nauczyciela rysuje typowy polski 

wykorzystując poprawny szyk, np. a 

red chair. 

 

Bezbłędnie śpiewa poznane piosenki 

pt. My Tree House, Where’s Charlie?, 

Follow me!, This is my house! 

 

 

Bez pomocy nauczyciela dopasowuje 

wyrazy do ilustracji. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu. 

 

 

We wszystkich sytuacjach poprawnie 

potrafi zastosować zaimki osobowe he 

i she. 

 

Znakomicie udziela odpowiedzi na 

pytania, wykorzystując Yes, she is./ No, 

she isn’t. Yes, he is./ No, he isn’t. 

 

 

Samodzielnie, po przeczytaniu 

polecenia rysuje poszczególne sprzęty 

domowe w odpowiednich 

pomieszczeniach (AB). 

 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela buduje zdania na temat 

tego, gdzie się znajdują poszczególni 

bohaterowie podręcznika, np. Liam is 

in the bedroom. (AB) 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i samodzielnie opowiedzieć 

o swoim pokoju i znajdujących się w 

nim meblach. 

 

 

Znakomicie rysuje typowy polski dom 

i prezentuje go koleżankom/ kolegom 
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dom i prezentuje go koleżankom/ 

kolegom w klasie. 

prezentuje go koleżankom/ kolegom 

w klasie. 

dom i prezentuje go koleżankom/ 

kolegom w klasie. 

w klasie. 
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Treści nauczania zgodne 

z nową podstawą 

programową  

od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

Moduł 3 – My Birthday 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – liczebniki główne 1–12, nazwy produktów spożywczych,  

nazwy niektórych prezentów. 

1. Rozumie proste 

polecenia. 

2. Nazywa obiekty w 

najbliższym otoczeniu. 

3. Śpiewa piosenki z 

repertuaru dziecięcego. 

4. Rozumie sens 

opowiedzianych 

historyjek, gdy są 

wspierane obrazkami. 

 

Ponadto: 

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 

przedstawianych także za 

pomocą obrazów, 

gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

produktów spożywczych, słabo liczy 

od 1 do 12. 

 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What number is this?, How 

old are you?, Do you like cake?, 

What’s your favourite food? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What number is this?, How 

old are you?, Do you like cake?, 

What’s your favourite food? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela wyraża 

swoje preferencje żywieniowe, 

używając I like…/ I don’t like… 

 

Z podpowiedziami nauczyciela lub 

kolegów tłumaczy sens wysłuchanej 

historyjki wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą 

pomocą próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela czyta 

Zna połowę poznanych nazw 

produktów spożywczych, dobrze 

liczy od 1 do 12. 

 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What 

number is this?, How old are you?, 

Do you like cake?, What’s your 

favourite food? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What number is this?, How 

old are you?, Do you like cake?, 

What’s your favourite food? 

 

 

Z pomocą nauczyciela wyraża swoje 

preferencje żywieniowe, używając I 

like…/ I don’t like… 

 

Z niedużymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą 

nauczyciela próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z pomocą nauczyciela czyta proste 

Zna prawie wszystkie wprowadzone 

nazwy produktów spożywczych, 

prawie bezbłędnie liczy od 1 do 12. 

 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo.  

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What number is this?, How old are 

you?, Do you like cake?, What’s your 

favourite food? 

 

 

Z minimalną pomocą nauczyciela 

potrafi zadać pytania: What number 

is this?, How old are you?, Do you 

like cake?, What’s your favourite 

food? 

 

Z drobną pomocą nauczyciela wyraża 

swoje preferencje żywieniowe, 

używając I like…/ I don’t like… 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z drobną 

pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

Zna nazwy prezentów oraz wszystkie 

poznane nazwy produktów 

spożywczych, bezbłędnie liczy od 1 do 

12. 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What number is this?, How old are 

you?, Do you like cake?, What’s your 

favourite food? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What 

number is this?, How old are you?, Do 

you like cake?, What’s your favourite 

food? 

 

 

Samodzielnie wyraża swoje preferencje 

żywieniowe, używając I like…/ I don’t 

like… 

 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

samodzielnie ją opowiedzieć. 

 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 
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wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami w trakcie 

nauki. 

proste zdania i próbuje je 

przetłumaczyć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

Z dużą pomocą rozwiązuje proste 

zadania matematyczne. 

 

Ma duże trudności z dopasowaniem 

odpowiedniego zdania do ilustracji. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

dopasowuje listy z nazwami 

produktów spożywczych do ilustracji 

(AB). 

 

Ze znaczną pomocą wyszukuje 

nazwy produktów spożywczych w 

wykreślankach i dopasowuje do nich 

naklejki (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki pt. Birthday, Food 

oraz Happy Birthday! 

 

Z dużą pomocą nauczyciela potrafi 

podzielić owoce i warzywa na te, 

które rosną na drzewie i te, które 

uprawiamy na roli. 

 

Ze znaczną podpowiedzią 

nauczyciela potrafi, według wzoru, 

przygotować kartkę urodzinową i 

złożyć życzenia. 

 

Z dużą podpowiedzią nauczyciela 

rysuje ulubioną polską potrawę i 

prezentuje ją koleżankom/ kolegom z 

klasy. 

zdania i próbuje je przetłumaczyć. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z pomocą rozwiązuje proste zadania 

matematyczne. 

 

Ma pewne trudności z dopasowaniem 

odpowiedniego zdania do ilustracji. 

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

dopasowuje listy z nazwami 

produktów spożywczych do ilustracji 

(AB). 

 

Z pomocą wyszukuje nazwy 

produktów spożywczych w 

wykreślankach i dopasowuje do nich 

naklejki (AB). 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznane 

piosenki pt. Birthday, Food oraz 

Happy Birthday! 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi 

podzielić owoce i warzywa na te, 

które rosną na drzewie i te, które 

uprawiamy na roli. 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi, 

według wzoru, przygotować kartkę 

urodzinową i złożyć życzenia. 

 

 

Z ukierunkowaniem nauczyciela 

rysuje ulubioną polską potrawę i 

prezentuje ją koleżankom/ kolegom z 

klasy. 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu. 

 

Z minimalną pomocą rozwiązuje 

proste zadania matematyczne. 

 

Z drobnymi błędami dopasowuje 

odpowiednie zdania do ilustracji. 

 

Z minimalną pomocą nauczyciela 

dopasowuje listy z nazwami 

produktów spożywczych do ilustracji 

(AB). 

 

Z nieznaczną pomocą wyszukuje 

nazwy produktów spożywczych w 

wykreślankach i dopasowuje do nich 

naklejki (AB). 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznane piosenki pt. 

Birthday, Food oraz Happy Birthday! 

 

Z drobną pomocą nauczyciela potrafi 

podzielić owoce i warzywa na te, 

które rosną na drzewie i te, które 

uprawiamy na roli. 

 

Potrafi, według wzoru, przygotować 

estetycznie kartkę urodzinową i z 

minimalną pomocą nauczyciela 

złożyć życzenia. 

 

Z niewielką podpowiedzią 

nauczyciela rysuje ulubioną polską 

potrawę i prezentuje ją koleżankom/ 

kolegom z klasy. 

zdania i je tłumaczy. 

 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu. 

 

 

Samodzielnie rozwiązuje proste 

zadania matematyczne. 

 

Bez pomocy nauczyciela dopasowuje 

odpowiednie zdania do ilustracji. 

 

Bez pomocy nauczyciela dopasowuje 

listy z nazwami produktów 

spożywczych do ilustracji (AB). 

 

 

Bez pomocy wyszukuje nazwy 

produktów spożywczych w 

wykreślankach i dopasowuje do nich 

naklejki (AB). 

 

Bezbłędnie śpiewa poznane piosenki 

pt. Birthday, Food oraz Happy 

Birthday! 

 

Znakomicie potrafi podzielić owoce i 

warzywa na te, które rosną na drzewie i 

te, które uprawiamy na roli. 

 

 

Samodzielnie, według wzoru, potrafi 

przygotować estetyczną kartkę 

urodzinową i złożyć życzenia. 

 

 

Bez podpowiedzi nauczyciela rysuje 

ulubioną polską potrawę i prezentuje ją 

koleżankom/ kolegom z klasy. 
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Treści nauczania zgodne 

z nową podstawą 

programową  

od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

Moduł 4 – My Animals 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – nazwy zwierząt, umiejętności, słownictwo związane z cyrkiem. 

1. Rozumie proste 

polecenia. 

2. Nazywa obiekty w 

najbliższym otoczeniu.  

3. Śpiewa piosenki z 

repertuaru dziecięcego. 

4. Rozumie sens 

opowiedzianych 

historyjek, gdy są 

wspierane obrazkami. 

 

Ponadto: 

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 

przedstawianych także za 

pomocą obrazów, 

gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

zwierząt, umiejętności i słów 

związanych z cyrkiem. 

 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, Who can swim 

like a fish?, What can you do?, Can 

you run?, Can Liam climb the tree? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Who can swim 

like a fish?, What can you do?, Can 

you run?, Can Liam climb the tree? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela mówi o 

swoich umiejętnościach.  

 

Z podpowiedziami nauczyciela lub 

kolegów tłumaczy sens wysłuchanej 

historyjki wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą 

pomocą próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela czyta 

proste zdania i próbuje je 

Zna połowę z wprowadzonych nazw 

zwierząt, umiejętności i słów 

związanych z cyrkiem. 

 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, Who can swim like a fish?, 

What can you do?, Can you run?, 

Can Liam climb the tree? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Who can swim 

like a fish?, What can you do?, Can 

you run?, Can Liam climb the tree? 

 

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

mówi o swoich umiejętnościach. 

 

Z niedużymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą 

nauczyciela próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z pomocą nauczyciela czyta proste 

zdania i próbuje je przetłumaczyć. 

Zna prawie wszystkie z 

wprowadzonych nazw zwierząt, 

umiejętności i słów związanych z 

cyrkiem. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo.  

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, Who can swim like a 

fish?, What can you do?, Can you 

run?, Can Liam climb the tree? 

 

 

Z minimalną pomocą nauczyciela 

potrafi zadać pytania: What’s this?, 

Who can swim like a fish?, What can 

you do?, Can you run?, Can Liam 

climb the tree? 

 

Z drobną pomocą nauczyciela mówi 

o swoich umiejętnościach. 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z drobną 

pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć.  

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

Zna wszystkie z wprowadzonych nazw 

zwierząt, umiejętności i słów 

związanych z cyrkiem. 

 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, Who can swim like a 

fish?, What can you do?, Can you 

run?, Can Liam climb the tree? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, Who can swim like a fish?, What 

can you do?, Can you run?, Can Liam 

climb the tree? 

 

 

Bez pomocy nauczyciela mówi o 

swoich umiejętnościach. 

 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

samodzielnie ją opowiedzieć. 

 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 
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wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

7. W nauce języka obcego 

nowożytnego potrafi 

korzystać ze słowników 

obrazkowych, 

książeczek, środków 

multimedialnych. 
8. Współpracuje z 

rówieśnikami w trakcie 

nauki. 

przetłumaczyć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela buduje 

zdania typu: I can jump like a frog! 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela buduje 

zdania typu: A frog can jump. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela tworzy 

zdania typu: I can jump./ I can’t 

climb. 

 

Z dużą pomocą tworzy wypowiedzi 

typu: I’m a rabbit. I can hop. I like 

carrots. Yummy! 

 

Ma duże trudności z dopasowaniem 

odpowiedniego słowa i zdania do 

ilustracji. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

śpiewa poznane piosenki pt. Animals, 

I can jump…!, At the circus. 

 

Potrafi przygotować pracę 

plastyczną. Z dużą pomocą 

nauczyciela opowiada o tym, co 

potrafi robić. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela szuka 

ilustracji przedstawiającej polski 

taniec tradycyjny i prezentuje go 

koleżankom/ kolegom z klasy. 

 

Ze znaczną podpowiedzią 

nauczyciela oraz wykorzystując 

wskazówki, potrafi powiedzieć, co 

lubią jeść poszczególne zwierzęta. 

 

 

 

Z niedużą pomocą nauczyciela 

buduje zdania typu: I can jump like a 

frog! 

 

Z niedużą pomocą nauczyciela 

buduje zdania typu: A frog can jump. 

 

Z pomocą nauczyciela tworzy zdania 

typu: I can jump./ I can’t climb. 

 

 

Z pomocą tworzy wypowiedzi typu: 

I’m a rabbit. I can hop. I like carrots. 

Yummy! 

 

Ma pewne trudności z dopasowaniem 

słowa i zdania do ilustracji. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki pt. Animals, I can 

jump…!, At the circus. 

 

Potrafi przygotować pracę 

plastyczną. Z pomocą nauczyciela 

opowiada o tym, co potrafi robić. 

 

 

Z pomocą nauczyciela szuka 

ilustracji przedstawiającej polski 

taniec tradycyjny i prezentuje go 

koleżankom/ kolegom z klasy. 

 

Z podpowiedzią nauczyciela oraz 

wykorzystując wskazówki, potrafi 

powiedzieć, co lubią jeść 

poszczególne zwierzęta. 

 

 

 

Z drobną pomocą nauczyciela buduje 

zdania typu: I can jump like a frog! 

 

 

Z minimalną pomocą nauczyciela 

buduje zdania typu: A frog can jump. 

 

Z minimalną pomocą nauczyciela 

tworzy zdania typu: I can jump./ I 

can’t climb. 

 

Z nieznaczną pomocą tworzy 

wypowiedzi typu: I’m a rabbit. I can 

hop. I like carrots. Yummy! 

 

Z drobnymi błędami dopasowuje 

słowa i zdania do ilustracji. 

 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu. 

 

Ze znikomą pomocą nauczyciela 

śpiewa poznane piosenki pt. Animals, 

I can jump…!, At the circus. 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną. Z drobną pomocą 

nauczyciela opowiada o tym, co 

potrafi robić. 

 

Z minimalną pomocą nauczyciela 

szuka ilustracji przedstawiającej 

polski taniec tradycyjny i prezentuje 

go koleżankom/ kolegom z klasy. 

 

Ze nieznaczną podpowiedzią 

nauczyciela oraz wykorzystując 

wskazówki, potrafi powiedzieć, co 

lubią jeść poszczególne zwierzęta. 

 

 

 

Bezbłędnie buduje zdania typu: I can 

jump like a frog! 

 

 

Samodzielnie i bezbłędnie buduje 

zdania typu: A frog can jump. 

 

Samodzielnie tworzy zdania typu: I can 

jump./ I can’t climb. 

 

 

Samodzielnie tworzy wypowiedzi typu: 

I’m a rabbit. I can hop. I like carrots. 

Yummy! 

 

Bez pomocy nauczyciela dopasowuje 

słowa i zdania do ilustracji. 

 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu. 

 

 

Wzorowo śpiewa poznane piosenki pt. 

Animals, I can jump…!, At the circus. 

 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną. Samodzielnie opowiada o 

tym, co potrafi robić. 

 

 

Samodzielnie szuka ilustracji 

przedstawiającej polski taniec 

tradycyjny i prezentuje go koleżankom/ 

kolegom z klasy. 

 

Bez pomocy nauczyciela oraz 

wykorzystując wskazówki, potrafi 

powiedzieć, co lubią jeść poszczególne 

zwierzęta. 
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Z dużą pomocą przygotowuje pracę 

plastyczną wraz z opisem tego, co jej/ 

jego zwierzątko domowe lubi jeść i 

pić oraz co umie robić. 

Z pomocą przygotowuje pracę 

plastyczną wraz z opisem tego, co jej/ 

jego zwierzątko domowe lubi jeść i 

pić oraz co umie robić.  

Z drobną pomocą przygotowuje pracę 

plastyczną wraz z opisem tego, co jej/ 

jego zwierzątko domowe lubi jeść i 

pić oraz co umie robić. 

Samodzielnie przygotowuje pracę 

plastyczną wraz z opisem tego, co jej/ 

jego zwierzątko domowe lubi jeść i pić 

oraz co umie robić. 
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Treści nauczania zgodne 

z nową podstawą 

programową  

od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

Moduł 5 – My Toys 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – nazwy zabawek, części twarzy,  

przyimki miejsca: on, in oraz under, przymiotniki: big, small, blonde, brunette, pretty oraz ugly. 

1. Rozumie proste 

polecenia. 

2. Nazywa obiekty w 

najbliższym otoczeniu.  

3. Śpiewa piosenki z 

repertuaru dziecięcego. 

4. Rozumie sens 

opowiedzianych 

historyjek, gdy są 

wspierane obrazkami. 

 

Ponadto: 

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 

przedstawianych także za 

pomocą obrazów, 

gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

zabawek, części twarzy i 

przymiotników opisujących wygląd 

zewnętrzny osób. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela stosuje 

wprowadzone przyimki miejsca. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, Where is 

Charlie’s teddy bear?, Is it on the 

table? 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Where is 

Charlie’s teddy bear?, Is it on the 

table? 

 

Z podpowiedziami nauczyciela lub 

kolegów tłumaczy sens wysłuchanej 

historyjki wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą 

pomocą próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela czyta 

proste zdania i próbuje je 

przetłumaczyć. 

 

Zna połowę z wprowadzonych nazw 

zabawek, części twarzy i 

przymiotników opisujących wygląd 

zewnętrzny osób. 

 

Z pomocą nauczyciela stosuje 

wprowadzone przyimki miejsca. 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, Where is Charlie’s teddy 

bear?, Is it on the table? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Where is 

Charlie’s teddy bear?, Is it on the 

table? 

 

Z niedużymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą 

nauczyciela próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z pomocą nauczyciela czyta proste 

zdania i próbuje je przetłumaczyć. 

 

 

Zna prawie wszystkie z 

wprowadzonych nazw zabawek, 

części twarzy i przymiotników 

opisujących wygląd zewnętrzny osób. 

 

Z drobną pomocą nauczyciela stosuje 

wprowadzone przyimki miejsca. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, Where is Charlie’s 

teddy bear?, Is it on the table? 

 

 

Z minimalną pomocą nauczyciela 

potrafi zadać pytania: What’s this?, 

Where is Charlie’s teddy bear?, Is it 

on the table? 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z drobną 

pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć.  

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 

 

Zna wszystkie z wprowadzonych nazw 

zabawek, części twarzy i 

przymiotników opisujących wygląd 

zewnętrzny osób. 

 

Wzorowo stosuje wprowadzone 

przyimki miejsca. 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, Where is Charlie’s teddy 

bear?, Is it on the table? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, Where is Charlie’s teddy bear?, 

Is it on the table? 

 

 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

samodzielnie ją opowiedzieć. 

 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 
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wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami w trakcie 

nauki. 

Z dużą pomocą ze strony nauczyciela 

buduje zdania typu: It’s got yellow 

hair., He’s got two eyes., It hasn’t got 

a nose. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela koloruje 

obrazek zgodnie z opisem. 

 

Ma duże trudności z wyszukaniem w 

wykreślance wyrazów oznaczających 

części twarzy (AB). 

 

Ma spore trudności z dopasowaniem 

zdań do ilustracji (AB). 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

uzupełnia zadania słowami big i 

small tak, aby były zgodne z 

ilustracją. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

śpiewa poznane piosenki pt. Toys, 

Teddy Bear, I’m big!  

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z dużą pomocą nauczyciela 

opowiedzieć o swoim misiu. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

przygotowuje pracę plastyczną 

przedstawiającą ulubioną zabawkę i 

prezentuje ją koleżankom/ kolegom z 

klasy. 

Z niedużą pomocą nauczyciela 

buduje zdania typu: It’s got yellow 

hair., He’s got two eyes., It hasn’t got 

a nose. 

 

Z pomocą nauczyciela koloruje 

obrazek zgodnie z opisem. 

 

Ma trudności z wyszukaniem w 

wykreślance wyrazów oznaczających 

części twarzy (AB). 

 

Ma pewne trudności z dopasowaniem 

zdań do ilustracji (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela uzupełnia 

zadania słowami big i small tak, aby 

były zgodne z ilustracją. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki pt. Toys, Teddy 

Bear, I’m big!  

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z pomocą nauczyciela opowiedzieć 

o swoim misiu. 

 

 

Z pomocą nauczyciela przygotowuje 

pracę plastyczną przedstawiającą 

ulubioną zabawkę i prezentuje ją 

koleżankom/ kolegom z klasy. 

Z drobną pomocą nauczyciela buduje 

zdania typu: It’s got yellow hair., 

He’s got two eyes., It hasn’t got a 

nose. 

 

Z drobną pomocą nauczyciela 

koloruje obrazek zgodnie z opisem. 

 

Niemal bezbłędnie wyszukuje w 

wykreślance wyrazy oznaczające 

części twarzy (AB). 

 

Z drobnymi błędami dopasowuje 

zdania do ilustracji (AB). 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela uzupełnia zadania 

słowami big i small tak, aby były 

zgodne z ilustracją. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

Ze znikomą pomocą nauczyciela 

śpiewa poznane piosenki pt. Toys, 

Teddy Bear, I’m big! 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i z drobną pomocą 

nauczyciela opowiedzieć o swoim 

misiu. 

 

Z minimalną pomocą nauczyciela 

przygotowuje pracę plastyczną 

przedstawiającą ulubioną zabawkę i 

prezentuje ją koleżankom/ kolegom z 

klasy. 

Bezbłędnie buduje zdania typu: It’s got 

yellow hair., He’s got two eyes., It 

hasn’t got a nose. 

 

 

Samodzielnie koloruje obrazek zgodnie 

z opisem. 

 

Samodzielnie i bezbłędnie wyszukuje 

w wykreślance wyrazy oznaczające 

części twarzy (AB). 

 

Bez pomocy nauczyciela dopasowuje 

zdania do ilustracji (AB). 

 

Bez pomocy nauczyciela uzupełnia 

zadania słowami big i small tak, aby 

były zgodne z ilustracją. 

 

 

Znakomicie wykonuje ćwiczenia ze 

słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

Wzorowo śpiewa poznane piosenki pt. 

Toys, Teddy Bear, I’m big! 

 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i samodzielnie opowiedzieć 

o swoim misiu. 

 

 

Samodzielnie przygotowuje pracę 

plastyczną przedstawiającą ulubioną 

zabawkę i prezentuje ją koleżankom/ 

kolegom z klasy. 
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Treści nauczania zgodne 

z nową podstawą 

programową  

od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

Moduł 6 – My Holidays 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – nazwy ubrań, typy pogody, nazwy pór roku. 

1. Rozumie proste 

polecenia. 

2. Nazywa obiekty w 

najbliższym otoczeniu.  

3. Śpiewa piosenki z 

repertuaru dziecięcego. 

4. Rozumie sens 

opowiedzianych 

historyjek, gdy są 

wspierane obrazkami. 

 

Ponadto: 

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 

przedstawianych także za 

pomocą obrazów, 

gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

ubrań, pór roku i rodzajów pogody.  

 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 
 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, What colour is 

this?, What’s the weather like today?, 

What is your favourite season? 

 
 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What colour is 

this?, What’s the weather like today?, 

What is your favourite season? 

 
 

Z podpowiedziami nauczyciela lub 

kolegów tłumaczy sens wysłuchanej 

historyjki wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą 

pomocą próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 
 

Z dużą pomocą nauczyciela czyta 

proste zdania i próbuje je 

przetłumaczyć. 
 

Z dużą pomocą ze strony nauczyciela 

mówi, w co jest dziś ubrany. 
 

Zna połowę z wprowadzonych nazw 

ubrań, pór roku i rodzajów pogody. 

 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo 
 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, What colour is this?, What’s 

the weather like today?, What is your 

favourite season? 
 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What colour is 

this?, What’s the weather like today?, 

What is your favourite season? 

 
 

Z niedużymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą 

nauczyciela próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 
 

Z pomocą nauczyciela czyta proste 

zdania i próbuje je przetłumaczyć. 

 
 

Z niedużą pomocą nauczyciela mówi, 

w co jest dziś ubrany. 
 

Zna prawie wszystkie z 

wprowadzonych nazw ubrań, pór 

roku i rodzajów pogody.  

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo.  
 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, What colour is this?, 

What’s the weather like today?, What 

is your favourite season? 

 
 

Z minimalną pomocą ze strony 

nauczyciela potrafi zadać pytania: 

What’s this?, What colour is this?, 

What’s the weather like today?, What 

is your favourite season? 
 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z drobną 

pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć.  
 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 
 

Z drobną pomocą nauczyciela mówi, 

w co jest dziś ubrany. 
 

Zna wszystkie z wprowadzonych nazw 

ubrań, pór roku i rodzajów pogody. 

 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 
 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, What colour is this?, 

What’s the weather like today?, What 

is your favourite season? 

 
 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, What colour is this?, What’s the 

weather like today?, What is your 

favourite season? 

 
 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

samodzielnie ją opowiedzieć. 

 

 
 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 

 
 

Bezbłędnie mówi, w co jest dziś 

ubrany. 
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wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami w trakcie 

nauki. 

Z dużą pomocą nauczyciela 

dopasowuje ilustrację do opisu, a 

następnie zgodnie z tym opisem ją 

koloruje (AB). 
 

Ze znaczną pomocą ze strony 

nauczyciela buduje zdania typu: Liam 

is wearing a hat. 
 

Ma duże trudności z uzupełnieniem 

zdań odpowiednimi typami pogody 

oraz nazwami pór roku. 
 

Ze znacznym ukierunkowaniem 

nauczyciela potrafi wybrać jedną z 

dwóch podanych pór roku i uzupełnić 

zadanie tak, aby było zgodne z 

przedstawioną ilustracją (AB). 

 
 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 
 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

śpiewa poznane piosenki pt. Clothes, 

Weather, Summer holiday. 
 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z dużą pomocą nauczyciela 

zaprezentować, w co jest ubrany. 

 
 

Wyszukuje zdjęcie przedstawiające 

miejscowość, w której mieszka. Z 

dużą pomocą nauczyciela, według 

wzoru, prezentuje koleżankom/ 

kolegom, jaka jest w nim pogoda. 

 
 

Ze znaczną podpowiedzią potrafi 

przeczytać tekst i zgodnie z nim 

pokolorować ubrania 

przedstawionych na ilustracji osób. 

Z pomocą nauczyciela dopasowuje 

ilustrację do opisu, a następnie 

zgodnie z tym opisem ją koloruje 

(AB). 
 

Z pomocą ze strony nauczyciela 

buduje zdania typu: Liam is wearing 

a hat. 
 

Ma pewne trudności z uzupełnieniem 

zdań odpowiednimi typami pogody 

oraz nazwami pór roku. 
 

Z pomocą nauczyciela potrafi wybrać 

jedną z dwóch podanych pór roku i 

uzupełnić zadanie tak, aby było 

zgodne z przedstawioną ilustracją 

(AB). 

 
 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 
 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki pt. Clothes, 

Weather, Summer holiday. 
 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z pomocą nauczyciela 

zaprezentować, w co jest ubrany. 

 
 

Wyszukuje zdjęcie przedstawiające 

miejscowość, w której mieszka. Z 

pomocą nauczyciela, według wzoru, 

prezentuje koleżankom/ kolegom, 

jaka jest w nim pogoda. 

 
 

Z podpowiedzią potrafi przeczytać 

tekst i zgodnie z nim pokolorować 

ubrania przedstawionych na ilustracji 

osób. 

Z drobną pomocą nauczyciela 

dopasowuje ilustrację do opisu, a 

następnie zgodnie z tym opisem ją 

koloruje (AB). 
 

Z nieznaczną pomocą ze strony 

nauczyciela buduje zdania typu: Liam 

is wearing a hat. 
 

Z drobnymi błędami uzupełnia zdania 

odpowiednimi typami pogody oraz 

nazwami pór roku. 
 

Z drobnymi podpowiedziami 

nauczyciela potrafi wybrać jedną z 

dwóch podanych pór roku i uzupełnić 

zadanie tak, aby było zgodne z 

przedstawioną ilustracją (AB). 
 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 
 

Ze znikomą pomocą nauczyciela 

śpiewa poznane piosenki pt. Clothes, 

Weather, Summer holiday. 
 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i z drobną pomocą 

nauczyciela zaprezentować, w co jest 

ubrany. 
 

Wyszukuje zdjęcie przedstawiające 

miejscowość, w której mieszka. Z 

minimalną pomocą nauczyciela, 

według wzoru, prezentuje 

koleżankom/ kolegom, jaka jest w 

nim pogoda. 
 

Ze nieznaczną podpowiedzią potrafi 

przeczytać tekst i zgodnie z nim 

pokolorować ubrania 

przedstawionych na ilustracji osób. 

Samodzielnie dopasowuje ilustrację do 

opisu, a następnie zgodnie z tym 

opisem ją koloruje (AB). 

 
 

Samodzielnie buduje zdania typu: Liam 

is wearing a hat. 

 
 

Bez pomocy nauczyciela uzupełnia 

zdania odpowiednimi typami pogody 

oraz nazwami pór roku. 
 

Bez pomocy nauczyciela potrafi 

wybrać jedną z dwóch podanych pór 

roku i uzupełnić zadanie tak, aby było 

zgodne z przedstawioną ilustracją 

(AB). 

 
 

Znakomicie wykonuje ćwiczenia ze 

słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 
 

Wzorowo śpiewa poznane piosenki pt. 

Clothes, Weather, Summer holiday. 

 
 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i samodzielnie 

zaprezentować, w co jest ubrany. 

 
 

Wyszukuje zdjęcie przedstawiające 

miejscowość, w której mieszka. 

Samodzielnie, ale według wzoru, 

prezentuje koleżankom/ kolegom, jaka 

jest w nim pogoda. 

 
 

Znakomicie potrafi przeczytać tekst i 

zgodnie z nim pokolorować ubrania 

przedstawionych na ilustracji osób. 

 


