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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 I etap edukacyjny posiada 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 3 wszystkie treści nauczania zawarte w każdym z pięciu 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  3  

 

Treści nauczania  

zgodne z nową podstawą 

programową od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

Starter Unit 

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

nazwy kolorów, liczebniki główne 1–10. 

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 i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

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 z wprowadzonych 

wyrażeń wykorzystywanych w klasie. 

 

Poznane wyrażenia zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Ze znaczną pomocą wykonuje 

ćwiczenia na rozumienie tekstu 

czytanego. 

 

Z dużą podpowiedzią dokonuje 

obliczeń w zakresie do 10. 

 

Ze znacznym ukierunkowaniem 

wyszukuje w wykreślance literowej 

imiona bohaterów podręcznika (AB). 

 

Z podpowiedzią nauczyciela, ale 

według wzoru, przedstawia siebie i 

swoje koleżanki/ swoich kolegów. 

 

 

Z niewielką podpowiedzią potrafi 

przywitać się. 

 

Ze podpowiedzią ze strony 

nauczyciela potrafi powiedzieć 

alfabet angielski.  

 

Zna połowę z wprowadzonych 

wyrażeń wykorzystywanych w klasie. 

 

Poznane wyrażenia zapisuje z 

niewielkimi błędami. 

 

Ze pomocą wykonuje ćwiczenia na 

rozumienie tekstu czytanego. 

 

 

Z podpowiedzią dokonuje obliczeń w 

zakresie do 10. 

 

Z ukierunkowaniem wyszukuje w 

wykreślance literowej imiona 

bohaterów podręcznika (AB). 

 

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 z wprowadzonych 

wyrażeń wykorzystywanych w klasie. 

 

Poznane wyrażenia zapisuje prawie 

bezbłędnie. 

 

Z nieznaczną pomocą wykonuje 

ćwiczenia na rozumienie tekstu 

czytanego. 

 

Z drobną podpowiedzią dokonuje 

obliczeń w zakresie do 10. 

 

Z nieznacznym ukierunkowaniem 

wyszukuje w wykreślance literowej 

imiona bohaterów podręcznika (AB). 

 

Samodzielnie, ale według wzoru 

przedstawia siebie i swoje koleżanki/ 

swoich kolegów. 

 

 

Bezbłędnie potrafi przywitać się. 

 

 

Samodzielnie potrafi powiedzieć 

alfabet angielski.  

 

 

Zna wszystkie z wprowadzonych 

wyrażeń wykorzystywanych w klasie. 

 

Bezbłędnie zapisuje wprowadzone 

wyrażenia. 

 

Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na 

rozumienie tekstu czytanego. 

 

 

Samodzielnie dokonuje obliczeń w 

zakresie do 10. 

 

Samodzielnie wyszukuje w 

wykreślance literowej imiona 

bohaterów podręcznika (AB). 
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Treści nauczania  

zgodne z nową podstawą 

programową od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Z dużą pomocą nauczyciela wybiera 

spośród dwóch podanych możliwości 

poprawną wersję zdania lub pytania 

(AB). 

 

Ze znaczną podpowiedzią uzupełnia 

ciągi liczb tymi, których brakuje 

(AB).  

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki: Red and yellow! 

Z pomocą nauczyciela wybiera 

spośród dwóch podanych możliwości 

poprawną wersję zdania lub pytania 

(AB). 

 

Z podpowiedzią uzupełnia ciągi liczb 

tymi, których brakuje (AB).  

 

 

Z drobną pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki: Red and yellow! 

Z drobną pomocą nauczyciela 

wybiera spośród dwóch podanych 

możliwości poprawną wersję zdania 

lub pytania (AB). 

 

Z nieznaczną podpowiedzią 

uzupełnia ciągi liczb tymi, których 

brakuje (AB).  

 

Śpiewa poznane piosenki: Red and 

yellow! 

Samodzielnie wybiera spośród dwóch 

podanych możliwości poprawną wersję 

zdania lub pytania (AB). 

 

 

Bezbłędnie uzupełnia ciągi liczb tymi, 

których brakuje (AB).  

 

 

Pięknie śpiewa poznane piosenki: Red 

and yellow! 
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Treści nauczania 

zgodne z nową 

podstawą programową 

od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

MODULE 1  

Unit 1 – School again 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – nazwy przyborów szkolnych, kolorów,  

liczebniki główne 1–10, przedimek nieokreślony a/ an, odmiana czasownika to be. 
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: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

przyborów szkolnych i nazw 

kolorów. 

 

Ze znaczną podpowiedzią stosuje 

liczebniki 1–10, nie zna wszystkich 

pisemnych form liczebników 1–10. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z dużą pomocą stosuje przedimek 

nieokreślony a/ an. 

 

Z licznymi błędami stosuje odmianę 

czasownika to be w 1, 2 i 3 osobie 

liczby pojedynczej. 

 

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. 

Zna połowę poznanych nazw 

przyborów szkolnych i nazw 

kolorów. 

 

Z podpowiedzią stosuje liczebniki 1–

10, nie zna wszystkich pisemnych 

form liczebników 1–10. 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z pomocą stosuje przedimek 

nieokreślony a/ an. 

 

Z błędami stosuje odmianę 

czasownika to be w 1, 2 i 3 osobie 

liczby pojedynczej. 

 

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. 

Zna prawie wszystkie wprowadzone 

nazwy przyborów szkolnych i nazw 

kolorów. 

 

Z nieznaczną podpowiedzią stosuje 

liczebniki 1–10, nie zna wszystkich 

pisemnych form liczebników 1–10. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Z drobną pomocą stosuje przedimek 

nieokreślony a/ an. 

 

Z nielicznymi błędami stosuje 

odmianę czasownika to be w 1, 2 i 3 

osobie liczby pojedynczej. 

 

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 ze strony 

nauczyciela potrafi zadać 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. 

Zna wszystkie nazwy przyborów 

szkolnych i nazwy kolorów, w tym nie 

tylko te wprowadzone w czasie lekcji. 

 

Bez podpowiedzi stosuje liczebniki 1–

10, zna wszystkie pisemne formy 

liczebników 1–10. 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie stosuje przedimek 

nieokreślony a/ an. 

 

Bezbłędnie stosuje odmianę 

czasownika to be w 1, 2 i 3 osobie 

liczby pojedynczej. 

 

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. 
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obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

 

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. 

 

Ma duże trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela układa 

wyrazy z rozsypanki literowej (AB). 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

uczeń wykreśla wyraz niepasujący do 

pozostałych w grupie (AB). 

 

Ze znacznym ukierunkowaniem 

układa wyrazy w odpowiedniej 

kolejności w celu utworzenia 

poprawnych zdań i pytań (AB). 

 

Z dużą podpowiedzią wybiera 

spośród dwóch podanych właściwy 

opis do ilustracji (AB). 

 

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. 

 

 

Ma trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

Z pomocą nauczyciela układa wyrazy 

z rozsypanki literowej (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela uczeń 

wykreśla wyraz niepasujący do 

pozostałych w grupie (AB). 

 

Z ukierunkowaniem układa wyrazy w 

odpowiedniej kolejności w celu 

utworzenia poprawnych zdań i pytań 

(AB). 

 

Z podpowiedzią wybiera spośród 

dwóch podanych właściwy opis do 

ilustracji (AB). 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu uczeń z 

drobną pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć.  

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 

 

Ma drobne trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania 

ze zrozumieniem. 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z małą pomocą nauczyciela układa 

wyrazy z rozsypanki literowej (AB). 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

uczeń wykreśla wyraz niepasujący do 

pozostałych w grupie (AB). 

 

Z nieznacznym ukierunkowaniem 

układa wyrazy w odpowiedniej 

kolejności w celu utworzenia 

poprawnych zdań i pytań (AB). 

 

Z drobną podpowiedzią wybiera 

spośród dwóch podanych właściwy 

opis do ilustracji (AB). 

 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu uczeń 

potrafi ją przeczytać, a wskazując 

obrazki – także samodzielnie ją 

opowiedzieć. 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 

 

 

Nie ma żadnych trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

Samodzielnie układa wyrazy z 

rozsypanki literowej (AB). 

 

Bezbłędnie uczeń wykreśla wyraz 

niepasujący do pozostałych w grupie 

(AB). 

 

Samodzielnie układa wyrazy w 

odpowiedniej kolejności w celu 

utworzenia poprawnych zdań i pytań 

(AB). 

 

Samodzielnie wybiera spośród dwóch 

podanych właściwy opis do ilustracji 

(AB). 
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Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki: A book, a pencil…, 

One, two, three, four… 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

opowiada o sobie i o tym, co znajduje 

się w jego tornistrze. 

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z dużą pomocą nauczyciela 

przedstawić się w niej i opowiedzieć 

o swoich szkolnych przyborach. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela potrafi 

przygotować pracę plastyczną, w 

której opisuje: jak się nazywa, ile ma 

lat, skąd pochodzi i jak wygląda flaga 

Polski (AB). 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznane 

piosenki: A book, a pencil…, One, 

two, three, four… 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela opowiada o sobie i o 

tym, co znajduje się w jego tornistrze. 

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z pomocą nauczyciela przedstawić 

się w niej i opowiedzieć o swoich 

szkolnych przyborach. 

 

 

Pod kierunkiem nauczyciela potrafi 

przygotować pracę plastyczną, w 

której opisuje: jak się nazywa, ile ma 

lat, skąd pochodzi i jak wygląda flaga 

Polski (AB). 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznane piosenki: A book, a 

pencil…, One, two, three, four… 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela opowiada o sobie i o 

tym, co znajduje się w jego tornistrze. 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i z drobną pomocą 

nauczyciela przedstawić się w niej i 

opowiedzieć o swoich szkolnych 

przyborach. 

 

Ze znikomą wskazówką nauczyciela 

potrafi przygotować pracę plastyczną, 

w której opisuje: jak się nazywa, ile 

ma lat, skąd pochodzi i jak wygląda 

flaga Polski (AB). 

 

Bezbłędnie śpiewa poznane piosenki: A 

book, a pencil…, One, two, three, 

four… 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela, opowiada o sobie i o tym, 

co znajduje się w jego tornistrze. 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i samodzielnie przedstawić 

się w niej i opowiedzieć o swoich 

szkolnych przyborach. 

 

 

Samodzielnie potrafi przygotować 

pracę plastyczną, w której opisuje: jak 

się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi i 

jak wygląda flaga Polski (AB). 
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MODULE 1  

Unit 2 – Come and play! 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – nazwy zabawek, dopełniacz saksoński,  

liczba mnoga rzeczowników, zaimki wskazujące this, that, these, those. 
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 i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

zabawek. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Ze znaczną podpowiedzią buduje 

zdania z wykorzystaniem konstrukcji 

dopełniacza saksońskiego. 

 

Z dużą pomocą tworzy liczbę mnogą 

podanych rzeczowników. 

 

Z licznymi błędami stosuje zaimki 

wskazujące this, that, these, those. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, What are 

these?, Whose is this bike?, What 

colour is this?, How many elephants? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What are 

these?, Whose is this bike?, What 

colour is this?, How many elephants? 

 

 

Z podpowiedziami nauczyciela lub 

kolegów tłumaczy sens wysłuchanej 

historyjki wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą 

Zna połowę wprowadzonych nazw 

zabawek. 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z podpowiedzią buduje zdania z 

wykorzystaniem konstrukcji 

dopełniacza saksońskiego. 

 

Z pomocą tworzy liczbę mnogą 

podanych rzeczowników. 

 

Z błędami stosuje zaimki wskazujące 

this, that, these, those. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, What are these?, Whose is this 

bike?, What colour is this?, How 

many elephants? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What are 

these?, Whose is this bike?, What 

colour is this?, How many elephants? 

 

 

Z niedużymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą 

Zna prawie wszystkie wprowadzone 

nazwy zabawek. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Z nieznaczną podpowiedzią buduje 

zdania z wykorzystaniem konstrukcji 

dopełniacza saksońskiego. 

 

Z drobną pomocą tworzy liczbę 

mnogą podanych rzeczowników. 

 

Z nielicznymi błędami stosuje zaimki 

wskazujące this, that, these, those. 

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, What are these?, Whose 

is this bike?, What colour is this?, 

How many elephants? 

 

 

Z minimalną pomocą ze strony 

nauczyciela potrafi zadać pytania: 

What’s this?, What are these?, Whose 

is this bike?, What colour is this?, 

How many elephants? 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu uczeń z 

Zna wszystkie nazw zabawek. 

 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bez podpowiedzi buduje zdania z 

wykorzystaniem konstrukcji 

dopełniacza saksońskiego. 

 

Bezbłędnie tworzy liczbę mnogą 

podanych rzeczowników. 

 

Bezbłędnie stosuje zaimki wskazujące 

this, that, these, those. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, What are these?, Whose 

is this bike?, What colour is this?, How 

many elephants? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, What are these?, Whose is this 

bike?, What colour is this?, How many 

elephants? 

 

 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu uczeń 

potrafi ją przeczytać, a wskazując 
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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 miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

pomocą próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela czyta 

proste zdania i próbuje je 

przetłumaczyć. 

 

Ma duże trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wyszukuje nazwy zabawek w 

wykreślance wyrazowej (AB). 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

podpisuje ilustracje. 

 

Ze znacznym ukierunkowaniem 

układa wyrażenia typu: six elephants. 

 

Z dużą podpowiedzią rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

Z licznymi błędami używa wyrażeń z 

życia codziennego o podobnych 

znaczeniach, ale stosowanych w 

różnym kontekście. 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznaną piosenkę: These are all my 

nauczyciela próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z pomocą nauczyciela czyta proste 

zdania i próbuje je przetłumaczyć. 

 

 

Ma trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wyszukuje 

nazwy zabawek w wykreślance 

wyrazowej (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela podpisuje 

ilustracje. 

 

Z ukierunkowaniem układa 

wyrażenia typu: six elephants. 

 

Z podpowiedzią rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

Z błędami używa wyrażeń z życia 

codziennego o podobnych 

znaczeniach, ale stosowanych w 

różnym kontekście. 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznaną 

piosenkę: These are all my lovely 

drobną pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć.  

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 

 

Ma drobne trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania 

ze zrozumieniem. 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

wyszukuje nazwy zabawek w 

wykreślance wyrazowej (AB). 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

podpisuje ilustracje. 

 

Z nieznacznym ukierunkowaniem 

układa wyrażenia typu: six elephants. 

 

Z drobną podpowiedzią rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

Z nielicznymi błędami używa 

wyrażeń z życia codziennego o 

podobnych znaczeniach, ale 

stosowanych w różnym kontekście. 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznaną piosenkę: These are 

obrazki – także samodzielnie ją 

opowiedzieć. 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 

 

 

Nie ma żadnych trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

Samodzielnie wyszukuje nazwy 

zabawek w wykreślance wyrazowej 

(AB). 

 

Bezbłędnie podpisuje ilustracje. 

 

 

Samodzielnie układa wyrażenia typu: 

six elephants. 

 

Samodzielnie rozwiązuje krzyżówkę 

(AB). 

 

Bezbłędnie używa wyrażeń z życia 

codziennego o podobnych znaczeniach, 

ale stosowanych w różnym kontekście. 

 

 

Bezbłędnie śpiewa poznaną piosenkę: 

These are all my lovely toys! 
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lovely toys! 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

opowiada o swoich zabawkach. 

 

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z dużą pomocą nauczyciela 

opowiedzieć o swoich ulubionych 

zabawkach. 

toys! 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela opowiada o swoich 

zabawkach. 

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z pomocą nauczyciela opowiedzieć 

o swoich ulubionych zabawkach. 

all my lovely toys! 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela opowiada o swoich 

zabawkach. 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i z drobną pomocą 

nauczyciela opowiedzieć o swoich 

ulubionych zabawkach. 

 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela opowiada o swoich 

zabawkach. 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i samodzielnie opowiedzieć 

o swoich ulubionych zabawkach. 
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MODULE 2  

Unit 3 – Fun time 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – nazwy członków rodziny, liczebniki główne 1–20,  

odmiana czasownika to be, zaimki dzierżawcze. 
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: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

członków rodziny. 

 

Ze znaczną podpowiedzią stosuje 

liczebniki 1–20, nie zna wszystkich 

pisemnych form liczebników 1–20. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z licznymi błędami stosuje odmianę 

czasownika to be. 

 

Z dużą pomocą stosuje zaimki 

dzierżawcze. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, Who’s this?, 

Who are they?, Is he your brother?, 

How old are you?, How old are they? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Who’s this?, 

Who are they?, Is he your brother?, 

How old are you?, How old are they? 

 

 

Z podpowiedziami nauczyciela lub 

kolegów tłumaczy sens wysłuchanej 

historyjki wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą 

Zna połowę poznanych nazw 

członków rodziny. 

 

Z podpowiedzią stosuje liczebniki 1–

20, nie zna wszystkich pisemnych 

form liczebników 1–20. 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z błędami stosuje odmianę 

czasownika to be. 

 

Z pomocą stosuje zaimki 

dzierżawcze. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

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

he your brother?, How old are you?, 

How old are they? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Who’s this?, 

Who are they?, Is he your brother?, 

How old are you?, How old are they? 

 

 

Z niedużymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą 

Zna prawie wszystkie wprowadzone 

nazwy członków rodziny. 

 

Z nieznaczną podpowiedzią stosuje 

liczebniki 1–20, nie zna wszystkich 

pisemnych form liczebników 1–20. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Z nielicznymi błędami stosuje 

odmianę czasownika to be. 

 

Z drobną pomocą stosuje zaimki 

dzierżawcze. 

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, Who’s this?, Who are 

they?, Is he your brother?, How old 

are you?, How old are they? 

 

 

Z minimalną pomocą ze strony 

nauczyciela potrafi zadać pytania: 

What’s this?, Who’s this?, Who are 

they?, Is he your brother?, How old 

are you?, How old are they? 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z drobną 

Zna wszystkie nazwy członków 

rodziny. 

 

Bez podpowiedzi stosuje liczebniki 1–

20, zna wszystkie pisemne formy 

liczebników 1–20. 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie stosuje odmianę 

czasownika to be. 

 

Bezbłędnie stosuje zaimki 

dzierżawcze. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, Who’s this?, Who are 

they?, Is he your brother?, How old are 

you?, How old are they? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

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

he your brother?, How old are you?, 

How old are they? 

 

 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu uczeń 

potrafi ją przeczytać, a wskazując 
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obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

pomocą próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela czyta 

proste zdania i próbuje je 

przetłumaczyć. 

 

Ma duże trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

rozwiązuje krzyżówkę (AB). 

 

Z dużą podpowiedzią zamienia 

podane rzeczowniki na zaimki 

osobowe (AB). 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

wybiera spośród dwóch podanych 

form właściwą, zgodną z ilustracją. 

 

Ze znacznym ukierunkowaniem 

odnajduje i poprawia w podanych 

zdaniach błędy (AB). 

 

Z dużą podpowiedzią dopasowuje 

podpisy do ilustracji. 

 

Z dużymi trudnościami rozwiązuje 

kwiz na temat rodzin ze znanych 

nauczyciela próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z pomocą nauczyciela czyta proste 

zdania i próbuje je przetłumaczyć. 

 

 

Ma trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

Z pomocą nauczyciela rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

Z podpowiedzią zamienia podane 

rzeczowniki na zaimki osobowe 

(AB). 

 

Z pomocą nauczyciela wybiera 

spośród dwóch podanych form 

właściwą, zgodną z ilustracją. 

 

Z ukierunkowaniem odnajduje i 

poprawia w podanych zdaniach błędy 

(AB). 

 

Z podpowiedzią dopasowuje podpisy 

do ilustracji. 

 

Z trudnościami rozwiązuje kwiz na 

temat rodzin ze znanych kreskówek. 

pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć.  

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 

 

Ma drobne trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania 

ze zrozumieniem. 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z małą pomocą nauczyciela 

rozwiązuje krzyżówkę (AB). 

 

Z drobną podpowiedzią zamienia 

podane rzeczowniki na zaimki 

osobowe (AB). 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

wybiera spośród dwóch podanych 

form właściwą, zgodną z ilustracją. 

 

Z nieznacznym ukierunkowaniem 

odnajduje i poprawia w podanych 

zdaniach błędy (AB). 

 

Z drobną podpowiedzią dopasowuje 

podpisy do ilustracji. 

 

Z małymi trudnościami rozwiązuje 

kwiz na temat rodzin ze znanych 

obrazki – także samodzielnie ją 

opowiedzieć. 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 

 

 

Nie ma żadnych trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

Samodzielnie rozwiązuje krzyżówkę 

(AB). 

 

Bezbłędnie zamienia podane 

rzeczowniki na zaimki osobowe (AB). 

 

 

Bezbłędnie wybiera spośród dwóch 

podanych form właściwą, zgodną z 

ilustracją. 

 

Samodzielnie odnajduje i poprawia w 

podanych zdaniach błędy (AB). 

 

 

Samodzielnie dopasowuje podpisy do 

ilustracji. 

 

Bez żadnych trudności rozwiązuje 

kwiz na temat rodzin ze znanych 
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kreskówek. 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki: Happy Birthday! 

 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

opowiada o sobie i o swojej rodzinie. 

 

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z dużą pomocą nauczyciela 

zaprezentować swoją rodzinę. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela potrafi 

przygotować kartkę z życzeniami 

urodzinowymi dla kolegi/ koleżanki. 

 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznane 

piosenki: Happy Birthday! 

 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela opowiada o sobie i o 

swojej rodzinie. 

 

Potrafi przygotować pracę plastyczną 

i z pomocą nauczyciela 

zaprezentować swoją rodzinę. 

 

 

Pod kierunkiem nauczyciela potrafi 

przygotować kartkę z życzeniami 

urodzinowymi dla kolegi/ koleżanki. 

kreskówek. 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznane piosenki: Happy 

Birthday! 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela opowiada o sobie i o 

swojej rodzinie. 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i z drobną pomocą 

nauczyciela zaprezentować swoją 

rodzinę. 

 

Ze znikomą wskazówką nauczyciela 

potrafi przygotować kartkę z 

życzeniami urodzinowymi dla kolegi/ 

koleżanki. 

kreskówek. 

 

Bezbłędnie śpiewa poznane piosenki: 

Happy Birthday! 

 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela opowiada o sobie i o 

swojej rodzinie. 

 

Potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną i samodzielnie 

zaprezentować swoją rodzinę. 

 

 

Samodzielnie potrafi przygotować 

estetyczną kartkę z życzeniami 

urodzinowymi dla kolegi/ koleżanki. 
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MODULE 2  

Unit 4 – A nice bed 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – nazwy sprzętów domowych i mebli, nazwy pomieszczeń  

w domu, liczba mnoga rzeczowników, konstrukcja There is…/ There are…, przyimki miejsca: on, in, under, behind. 
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: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

sprzętów domowych i mebli oraz 

pomieszczeń w domu. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z licznymi błędami tworzy liczbę 

mnogą rzeczowników, stosując 

odpowiednie zasady ortograficzne. 

 

Z dużą pomocą tworzy zdania z 

wykorzystaniem konstrukcji: There 

is…/ There are… 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

uzupełnia zdania poprawnymi 

przyimkami miejsca: on, in, under, 

behind. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, What are 

they?, How many clocks?, Where’s 

the bed?, Where’s the red elephant? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What are 

they?, How many clocks?, Where’s 

the bed?, Where’s the red elephant? 

 

 

Zna połowę poznanych nazw 

sprzętów domowych i mebli oraz 

pomieszczeń w domu. 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z błędami tworzy liczbę mnogą 

rzeczowników, stosując odpowiednie 

zasady ortograficzne. 

 

Z pomocą tworzy zdania z 

wykorzystaniem konstrukcji: There 

is…/ There are… 

 

Z pomocą nauczyciela uzupełnia 

zdania poprawnymi przyimkami 

miejsca: on, in, under, behind. 

 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, What are they?, How many 

clocks?, Where’s the bed?, Where’s 

the red elephant? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What are 

they?, How many clocks?, Where’s 

the bed?, Where’s the red elephant? 

 

 

Zna prawie wszystkie wprowadzone 

nazwy sprzętów domowych i mebli 

oraz pomieszczeń w domu. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Z nielicznymi błędami tworzy liczbę 

mnogą rzeczowników, stosując 

odpowiednie zasady ortograficzne. 

 

Z drobną pomocą tworzy zdania z 

wykorzystaniem konstrukcji: There 

is…/ There are… 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

uzupełnia zdania poprawnymi 

przyimkami miejsca: on, in, under, 

behind. 

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, What are they?, How 

many clocks?, Where’s the bed?, 

Where’s the red elephant? 

 

 

Z minimalną pomocą ze strony 

nauczyciela potrafi zadać pytania: 

What’s this?, What are they?, How 

many clocks?, Where’s the bed?, 

Where’s the red elephant? 

 

Zna wszystkie nazwy sprzętów 

domowych i mebli oraz pomieszczeń w 

domu. 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie tworzy liczbę mnogą 

rzeczowników, stosując odpowiednie 

zasady ortograficzne. 

 

Bezbłędnie tworzy zdania z 

wykorzystaniem konstrukcji: There 

is…/ There are… 

 

Bez pomocy nauczyciela uzupełnia 

zdania poprawnymi przyimkami 

miejsca: on, in, under, behind. 

 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, What are they?, How 

many clocks?, Where’s the bed?, 

Where’s the red elephant? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, What are they?, How many 

clocks?, Where’s the bed?, Where’s the 

red elephant? 
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obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

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. 

 

Ma duże trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela dzieli 

przedstawione na rysunkach 

rzeczowniki na żywotne i 

nieżywotne. 

 

Z dużą podpowiedzią stwierdza, czy 

podane zdania są zgodne z ilustracją 

czy nie. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

rozwiązuje krzyżówkę (AB). 

 

Ze znacznym ukierunkowaniem 

uzupełnia brakującymi wyrazami 

zdania, a następnie koloruje obrazki 

zgodnie z utworzonym opisem (AB). 

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. 

 

 

Ma trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

Z pomocą nauczyciela dzieli 

przedstawione na rysunkach 

rzeczowniki na żywotne i 

nieżywotne. 

 

Z podpowiedzią stwierdza, czy 

podane zdania są zgodne z ilustracją 

czy nie. 

 

Z pomocą nauczyciela rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

Z ukierunkowaniem uzupełnia 

brakującymi wyrazami zdania, a 

następnie koloruje obrazki zgodnie z 

utworzonym opisem (AB). 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu uczeń z 

drobną pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć.  

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 

 

Ma drobne trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania 

ze zrozumieniem. 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z małą pomocą nauczyciela dzieli 

przedstawione na rysunkach 

rzeczowniki na żywotne i 

nieżywotne. 

 

Z drobną podpowiedzią stwierdza, 

czy podane zdania są zgodne z 

ilustracją czy nie. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

rozwiązuje krzyżówkę (AB). 

 

Z nieznacznym ukierunkowaniem 

uzupełnia brakującymi wyrazami 

zdania, a następnie koloruje obrazki 

zgodnie z utworzonym opisem (AB). 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu uczeń 

potrafi ją przeczytać, a wskazując 

obrazki – także samodzielnie ją 

opowiedzieć. 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 

 

 

Nie ma żadnych trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

Samodzielnie dzieli przedstawione na 

rysunkach rzeczowniki na żywotne i 

nieżywotne. 

 

 

Bezbłędnie stwierdza, czy podane 

zdania są zgodne z ilustracją czy nie. 

 

 

Bezbłędnie rozwiązuje krzyżówkę 

(AB). 

 

Samodzielnie uzupełnia brakującymi 

wyrazami zdania, a następnie koloruje 

obrazki zgodnie z utworzonym opisem 

(AB). 
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Z dużą podpowiedzią dopasowuje 

naklejki do podpisów (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznane piosenki: This is my house! 

 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

opowiada o swoim domu. 

 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować pracę, w której 

prezentuje swój dom. 

 

Z dużą podpowiedzią nauczyciela 

potrafi przygotować pracę plastyczną 

wraz z opisem czegoś żywotnego i 

nieżywotnego (AB). 

 

Z podpowiedzią dopasowuje naklejki 

do podpisów (AB). 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznane 

piosenki: This is my house! 

 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela opowiada o swoim 

domu. 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi 

przygotować pracę, w której 

prezentuje swój dom. 

 

Pod kierunkiem nauczyciela potrafi 

przygotować pracę plastyczną wraz z 

opisem czegoś żywotnego i 

nieżywotnego (AB). 

 

Z drobną podpowiedzią dopasowuje 

naklejki do podpisów (AB). 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznane piosenki: This is my 

house! 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela opowiada o swoim 

domu. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować pracę, w której 

prezentuje swój dom. 

 

Ze znikomą wskazówką nauczyciela 

potrafi przygotować pracę plastyczną 

wraz z opisem czegoś żywotnego i 

nieżywotnego (AB). 

 

Samodzielnie dopasowuje naklejki do 

podpisów (AB). 

 

Bezbłędnie śpiewa poznane piosenki: 

This is my house! 

 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela opowiada o swoim domu. 

 

 

Samodzielnie potrafi przygotować 

estetyczną i przemyślaną pracę, w 

której prezentuje swój dom. 

 

Samodzielnie potrafi przygotować 

estetyczną pracę plastyczną wraz z 

opisem czegoś żywotnego i 

nieżywotnego (AB). 
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MODULE 3  

Unit 5 – I can… 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – czasowniki wyrażające umiejętności, czasownik can,  

liczba mnoga rzeczowników nieregularnych. 
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: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

Zna niektóre z wprowadzonych 

czasowników wyrażających 

umiejętności. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z dużą pomocą tworzy zdania 

twierdzące i przeczące z 

wykorzystaniem czasownika can, aby 

wyrazić swoje umiejętności. 

 

Zna tylko niektóre formy liczby 

mnogiej wprowadzonych 

rzeczowników nieregularnych. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, Can you sing?, 

Can Lilly climb?, What can you do?, 

How many mice can you see? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Can you sing?, 

Can Lilly climb?, What can you do?, 

How many mice can you see?  

 

 

Z podpowiedziami nauczyciela lub 

kolegów tłumaczy sens wysłuchanej 

historyjki wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z dużą 

Zna połowę czasowników 

wyrażających umiejętności. 

 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z pomocą tworzy zdania twierdzące i 

przeczące z wykorzystaniem 

czasownika can, aby wyrazić swoje 

umiejętności. 

 

Zna połowę z wprowadzonych form 

liczby mnogiej rzeczowników 

nieregularnych. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, Can you sing?, Can Lilly 

climb?, What can you do?, How 

many mice can you see? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, Can you sing?, 

Can Lilly climb?, What can you do?, 

How many mice can you see? 

 

 

Z niedużymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą 

Zna prawie wszystkie wprowadzone 

czasowniki wyrażające umiejętności. 

 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Z drobną pomocą tworzy zdania 

twierdzące i przeczące z 

wykorzystaniem czasownika can, aby 

wyrazić swoje umiejętności. 

 

Zna prawie wszystkie formy liczby 

mnogiej wprowadzonych 

rzeczowników nieregularnych. 

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, Can you sing?, Can 

Lilly climb?, What can you do?, How 

many mice can you see? 

 

 

Z minimalną pomocą ze strony 

nauczyciela potrafi zadać pytania: 

What’s this?, Can you sing?, Can 

Lilly climb?, What can you do?, How 

many mice can you see? 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu uczeń z 

Zna wszystkie wprowadzone 

czasowniki wyrażające umiejętności. 

 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie tworzy zdania twierdzące i 

przeczące z wykorzystaniem 

czasownika can, aby wyrazić swoje 

umiejętności. 

 

Zna wszystkie formy liczby mnogiej 

wprowadzonych rzeczowników 

nieregularnych. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, Can you sing?, Can Lilly 

climb?, What can you do?, How many 

mice can you see? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, Can you sing?, Can Lilly climb?, 

What can you do?, How many mice can 

you see? 

 

 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu uczeń 

potrafi ją przeczytać, a wskazując 
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obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

pomocą próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela czyta 

proste zdania i próbuje je 

przetłumaczyć. 

 

Ma duże trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

odnajduje w wykreślance literowej 

podane czasowniki. 

 

Z dużą podpowiedzią dopasowuje 

czasownik do obrazka (AB). 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

zakreśla niepasujący do grupy 

wyrazów czasownik i układa z nim 

zdanie (AB). 

 

Ze znaczną podpowiedzią zauważa 

różnice na dwóch ilustracjach i 

próbuje je zapisać (AB). 

 

Z dużą podpowiedzią dopasowuje 

naklejki do podpisów (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

nauczyciela próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

 

Z pomocą nauczyciela czyta proste 

zdania i próbuje je przetłumaczyć. 

 

 

Ma trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

Z pomocą nauczyciela odnajduje w 

wykreślance literowej podane 

czasowniki. 

 

Z podpowiedzią dopasowuje 

czasownik do obrazka (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela zakreśla 

niepasujący do grupy wyrazów 

czasownik i układa z nim zdanie 

(AB). 

 

Z podpowiedzią zauważa różnice na 

dwóch ilustracjach i próbuje je 

zapisać (AB). 

 

Z podpowiedzią dopasowuje naklejki 

do podpisów (AB). 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznane 

drobną pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć.  

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 

 

Ma drobne trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania 

ze zrozumieniem. 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z małą pomocą nauczyciela 

odnajduje w wykreślance literowej 

podane czasowniki. 

 

Z drobną podpowiedzią dopasowuje 

czasownik do obrazka (AB). 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

zakreśla niepasujący do grupy 

wyrazów czasownik i układa z nim 

zdanie (AB). 

 

Z nieznaczną podpowiedzią zauważa 

różnice na dwóch ilustracjach i 

próbuje je zapisać (AB). 

 

Z drobną podpowiedzią dopasowuje 

naklejki do podpisów (AB). 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

obrazki – także samodzielnie ją 

opowiedzieć. 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 

 

 

Nie ma żadnych trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

Samodzielnie odnajduje w wykreślance 

literowej podane czasowniki. 

 

 

Bezbłędnie dopasowuje czasownik do 

obrazka (AB). 

 

Bezbłędnie zakreśla niepasujący do 

grupy wyrazów czasownik i układa z 

nim zdanie (AB). 

 

 

Bez podpowiedzi zauważa różnice na 

dwóch ilustracjach i próbuje je zapisać 

(AB). 

 

Samodzielnie dopasowuje naklejki do 

podpisów (AB). 

 

Bezbłędnie śpiewa poznane piosenki: 
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poznane piosenki: Can you hear the 

sheep?, Oh, I can run. 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

opowiada o swoich umiejętnościach. 

 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować pracę plastyczną, 

w której prezentuje co umie, a czego 

nie umie robić. 

piosenki: Can you hear the sheep?, 

Oh, I can run. 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela opowiada o swoich 

umiejętnościach. 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi 

przygotować pracę plastyczną, w 

której prezentuje co umie, a czego nie 

umie robić. 

śpiewa poznane piosenki: Can you 

hear the sheep?, Oh, I can run. 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela opowiada o swoich 

umiejętnościach. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować pracę plastyczną, 

w której prezentuje co umie, a czego 

nie umie robić. 

Can you hear the sheep?, Oh, I can 

run. 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela opowiada o swoich 

umiejętnościach. 

 

Samodzielnie potrafi przygotować 

estetyczną i przemyślaną pracę 

plastyczną, w której prezentuje co 

umie, a czego nie umie robić. 
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MODULE 3  

Unit 6 – It’s a monster! 

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

hodowlanych i dzikich, odmiana czasownika to have. 
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: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

części twarzy i ciała. 

 

 

Zna niektóre tylko nazwy poznanych 

zwierząt. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z licznymi błędami stosuje odmianę 

czasownika to have. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, What are 

these?, Have you got a dog?, Has 

Liam got red hair?, Have cows got 

four legs? 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What are 

these?, Have you got a dog?, Has 

Liam got red hair?, Have cows got 

four legs? 

 

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. 

Zna połowę z wprowadzonych nazw 

części twarzy i ciała. 

 

 

Zna połowę poznanych nazw 

zwierząt. 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z błędami stosuje odmianę 

czasownika to have. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, What are these?, Have you got 

a dog?, Has Liam got red hair?, 

Have cows got four legs? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What are 

these?, Have you got a dog?, Has 

Liam got red hair?, Have cows got 

four legs? 

 

Z niedużymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z pomocą 

nauczyciela próbuje ją samodzielnie 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć. 

Zna prawie wszystkie z 

wprowadzonych nazw części twarzy i 

ciała. 

 

Zna prawie wszystkie nazwy 

poznanych zwierząt. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Z nielicznymi błędami stosuje 

odmianę czasownika to have. 

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, What are these?, Have 

you got a dog?, Has Liam got red 

hair?, Have cows got four legs? 

 

 

Z minimalną pomocą ze strony 

nauczyciela potrafi zadać pytania: 

What’s this?, What are these?, Have 

you got a dog?, Has Liam got red 

hair?, Have cows got four legs? 

 

Z drobnymi podpowiedziami 

opowiada sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu z drobną 

pomocą nauczyciela potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także opowiedzieć.  

Zna wszystkie z wprowadzonych nazw 

części twarzy i ciała. 

 

 

Zna wszystkie nazwy poznanych 

zwierząt. 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie stosuje odmianę 

czasownika to have. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, What are these?, Have 

you got a dog?, Has Liam got red 

hair?, Have cows got four legs? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, What are these?, Have you got a 

dog?, Has Liam got red hair?, Have 

cows got four legs? 

 

 

Rozumie sens wysłuchanej historyjki 

wspieranej obrazkami. Po 

kilkukrotnym wysłuchaniu potrafi ją 

przeczytać, a wskazując obrazki – 

także samodzielnie ją opowiedzieć. 

 

 



 Express Publishing & EGIS   Kryteria oceniania – SMILEYS 3 

Treści nauczania 

zgodne z nową 

podstawą programową 

od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela czyta 

proste zdania i próbuje je 

przetłumaczyć. 

 

Ma duże trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela opisuje 

przedstawionego na rysunku potwora. 

 

Z dużą podpowiedzią dopasowuje 

obrazek do opisu (AB). 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

wybiera zwierzęta, które znajdują się 

na jego farmie i opowiada o nich. 

 

Z licznymi błędami potrafi 

powiedzieć, ile nóg mają 

przedstawione zwierzęta lub grupy 

zwierząt. 

 

Z dużą podpowiedzią dokonuje 

prostych obliczeń. 

 

Z dużą pomocą układa obrazki 

historyjki w odpowiedniej kolejności, 

następnie dopasowuje do nich opisy 

(AB). 

 

 

Z pomocą nauczyciela czyta proste 

zdania i próbuje je przetłumaczyć. 

 

 

Ma trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

Z pomocą nauczyciela opisuje 

przedstawionego na rysunku potwora. 

 

Z podpowiedzią dopasowuje obrazek 

do opisu (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela wybiera 

zwierzęta, które znajdują się na jego 

farmie i opowiada o nich. 

 

Z błędami potrafi powiedzieć, ile nóg 

mają przedstawione zwierzęta lub 

grupy zwierząt. 

 

 

Z podpowiedzią dokonuje prostych 

obliczeń. 

 

Z pomocą układa obrazki historyjki 

w odpowiedniej kolejności, następnie 

dopasowuje do nich opisy (AB). 

 

 

 

Z niewielką pomocą nauczyciela 

czyta proste zdania i je tłumaczy. 

 

 

Ma drobne trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania 

ze zrozumieniem. 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z małą pomocą nauczyciela opisuje 

przedstawionego na rysunku potwora. 

 

Z drobną podpowiedzią dopasowuje 

obrazek do opisu (AB). 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

wybiera zwierzęta, które znajdują się 

na jego farmie i opowiada o nich. 

 

Z nielicznymi błędami potrafi 

powiedzieć, ile nóg mają 

przedstawione zwierzęta lub grupy 

zwierząt. 

 

Z nieznaczną podpowiedzią dokonuje 

prostych obliczeń. 

 

Z drobną pomocą układa obrazki 

historyjki w odpowiedniej kolejności, 

następnie dopasowuje do nich opisy 

(AB). 

 

 

Bez pomocy nauczyciela czyta proste 

zdania i je tłumaczy. 

 

 

Nie ma żadnych trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

Samodzielnie opisuje przedstawionego 

na rysunku potwora. 

 

Bezbłędnie dopasowuje obrazek do 

opisu (AB). 

 

Bezbłędnie wybiera zwierzęta, które 

znajdują się na jego farmie i opowiada 

o nich. 

 

Bez błędów potrafi powiedzieć, ile nóg 

mają przedstawione zwierzęta lub 

grupy zwierząt. 

 

 

Bez podpowiedzi dokonuje prostych 

obliczeń. 

 

Bez pomocy układa obrazki historyjki 

w odpowiedniej kolejności, następnie 

dopasowuje do nich opisy (AB). 
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Z dużą podpowiedzią rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

Ze znacznym ukierunkowaniem 

koloruje przedstawione potwory 

według opisu (AB). 

 

Ze znaczną podpowiedzią z 

rozsypanki wyrazowej układa 

poprawne zdania (AB). 

 

Z dużą pomocą dopasowuje naklejki 

do opisu (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznaną piosenkę: I’m a farmer. 

 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

opowiada o swoim pobycie na 

farmie. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować pocztówkę z 

pozdrowieniami z pobytu na farmie. 

Z podpowiedzią rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

Z ukierunkowaniem koloruje 

przedstawione potwory według opisu 

(AB). 

 

Z podpowiedzią z rozsypanki 

wyrazowej układa poprawne zdania 

(AB). 

 

Z pomocą dopasowuje naklejki do 

opisu (AB). 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznaną 

piosenkę: I’m a farmer. 

 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela opowiada o swoim 

pobycie na farmie. 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi 

przygotować pocztówkę z 

pozdrowieniami z pobytu na farmie. 

Z drobną podpowiedzią rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

Z nieznacznym ukierunkowaniem 

koloruje przedstawione potwory 

według opisu (AB). 

 

Z nieznaczną podpowiedzią z 

rozsypanki wyrazowej układa 

poprawne zdania (AB). 

 

Z drobną pomocą dopasowuje 

naklejki do opisu (AB). 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznaną piosenkę: I’m a 

farmer. 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela opowiada o swoim 

pobycie na farmie. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować pocztówkę z 

pozdrowieniami z pobytu na farmie. 

Samodzielnie rozwiązuje krzyżówkę 

(AB). 

 

Bez podpowiedzi koloruje 

przedstawione potwory według opisu 

(AB). 

 

Samodzielnie z rozsypanki wyrazowej 

układa poprawne zdania (AB). 

 

 

Bezbłędnie dopasowuje naklejki do 

opisu (AB). 

 

Bezbłędnie śpiewa poznaną piosenkę: 

I’m a farmer. 

 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela opowiada o swoim 

pobycie na farmie. 

 

Samodzielnie potrafi przygotować 

pocztówkę z pozdrowieniami z pobytu 

na farmie. 
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MODULE 4  

Unit 7 – It’s snowing! 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – rodzaje pogody, nazwy ubrań,  

czas Present Continuous – zdania twierdzące. 
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: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

Zna niektóre z wprowadzonych 

wyrażeń określających typ pogody. 

 

 

Zna tylko niektóre z wprowadzonych 

nazw ubrań. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z licznymi błędami buduje zdania 

twierdzące z wykorzystaniem czasu 

Present Continuous. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s the weather like?, 

What’s this?, What are these?, What 

colour is this?, What colour are 

they?, What are you doing?, What is 

he/ she doing?, What are they doing?, 

What are you wearing? 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s the weather like?, 

What’s this?, What are these?, What 

colour is this?, What colour are 

they?, What are you doing?, What is 

he/ she doing?, What are they doing?, 

What are you wearing? 

 

 

Zna połowę z wprowadzonych 

wyrażeń określających typ pogody. 

 

 

Zna połowę poznanych nazw ubrań. 

 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z błędami buduje zdania twierdzące z 

wykorzystaniem czasu Present 

Continuous. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s the 

weather like?, What’s this?, What are 

these?, What colour is this?, What 

colour are they?, What are you 

doing?, What is he/ she doing?, What 

are they doing?, What are you 

wearing? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s the weather like?, 

What’s this?, What are these?, What 

colour is this?, What colour are 

they?, What are you doing?, What is 

he/ she doing?, What are they doing?, 

What are you wearing? 

 

 

Zna prawie wszystkie z 

wprowadzonych wyrażeń 

określających typ pogody. 

 

Zna prawie wszystkie wprowadzone 

nazwy ubrań. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Z nielicznymi błędami buduje zdania 

twierdzące z wykorzystaniem czasu 

Present Continuous. 

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s the weather like?, What’s 

this?, What are these?, What colour 

is this?, What colour are they?, What 

are you doing?, What is he/ she 

doing?, What are they doing?, What 

are you wearing? 

 

 

Z minimalną pomocą ze strony 

nauczyciela potrafi zadać pytania: 

What’s the weather like?, What’s 

this?, What are these?, What colour 

is this?, What colour are they?, What 

are you doing?, What is he/ she 

doing?, What are they doing?, What 

are you wearing? 

 

Zna wszystkie z wprowadzonych 

wyrażeń określających typ pogody. 

 

 

Zna wszystkie nazwy poznanych 

ubrań. 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie buduje zdania twierdzące z 

wykorzystaniem czasu Present 

Continuous. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

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

What are these?, What colour is this?, 

What colour are they?, What are you 

doing?, What is he/ she doing?, What 

are they doing?, What are you 

wearing? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s the 

weather like?, What’s this?, What are 

these?, What colour is this?, What 

colour are they?, What are you doing?, 

What is he/ she doing?, What are they 

doing?, What are you wearing? 

 

 

 



 Express Publishing & EGIS   Kryteria oceniania – SMILEYS 3 

Treści nauczania 

zgodne z nową 

podstawą programową 

od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

7. W nauce języka obcego 

nowożytnego potrafi 

korzystać ze słowników 

obrazkowych, 

książeczek, albumów 

multimedialnych. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

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. 

 

Ma duże trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela potrafi 

powiedzieć, co robią osoby 

przedstawione na ilustracji. 

 

Z dużą podpowiedzią odgaduje 

prezentowany przez innego ucznia 

rodzaj pogody. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

opisuje w co są ubrane poszczególne 

osoby z ilustracji. 

 

Z licznymi błędami potrafi 

powiedzieć w co jest ubrany w 

zależności od różnych warunków 

pogodowych. 

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. 

 

 

Ma trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi 

powiedzieć, co robią osoby 

przedstawione na ilustracji. 

 

Z podpowiedzią odgaduje 

prezentowany przez innego ucznia 

rodzaj pogody. 

 

Z pomocą nauczyciela opisuje w co 

są ubrane poszczególne osoby z 

ilustracji. 

 

Z błędami potrafi powiedzieć w co 

jest ubrany w zależności od różnych 

warunków pogodowych. 

 

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. 

 

 

Ma drobne trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania 

ze zrozumieniem. 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z małą pomocą nauczyciela potrafi 

powiedzieć, co robią osoby 

przedstawione na ilustracji. 

 

Z drobną podpowiedzią odgaduje 

prezentowany przez innego ucznia 

rodzaj pogody. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

opisuje w co są ubrane poszczególne 

osoby z ilustracji. 

 

Z nielicznymi błędami potrafi 

powiedzieć w co jest ubrany w 

zależności od różnych warunków 

pogodowych. 

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. 

 

 

Nie ma żadnych trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

Samodzielnie potrafi powiedzieć, co 

robią osoby przedstawione na ilustracji. 

 

 

Bezbłędnie odgaduje prezentowany 

przez innego ucznia rodzaj pogody. 

 

 

Bezbłędnie opisuje w co są ubrane 

poszczególne osoby z ilustracji. 

 

 

Bez błędów potrafi powiedzieć w co 

jest ubrany w zależności od różnych 

warunków pogodowych. 
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Z dużą podpowiedzią odszyfrowuje 

podaną wiadomość (AB). 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

dopasowuje podane zdania do 

ilustracji (AB). 

 

Z dużą podpowiedzią tworzy zdania 

opisujące podane obrazki (AB). 

 

Ze znaczną podpowiedzią z 

rozsypanki wyrazowej układa 

poprawne zdania (AB). 

 

Z dużą pomocą dopasowuje naklejki 

do opisu (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznaną piosenkę: It’s a windy day in 

London Town. 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

opowiada jaka jest pogoda i w co jest 

ubrany. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować pracę plastyczną 

wraz z opisem tego, jaka jest pogoda 

i w co jest ubrany. 

 

Z podpowiedzią odszyfrowuje 

podaną wiadomość (AB). 

 

 

Z pomocą nauczyciela dopasowuje 

podane zdania do ilustracji (AB). 

 

 

Z podpowiedzią tworzy zdania 

opisujące podane obrazki (AB). 

 

Z podpowiedzią z rozsypanki 

wyrazowej układa poprawne zdania 

(AB). 

 

Z pomocą dopasowuje naklejki do 

opisu (AB). 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznaną 

piosenkę: It’s a windy day in London 

Town. 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela opowiada jaka jest 

pogoda i w co jest ubrany. 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi 

przygotować pracę plastyczną wraz z 

opisem tego, jaka jest pogoda i w co 

jest ubrany. 

 

Z nieznaczną podpowiedzią 

odszyfrowuje podaną wiadomość 

(AB). 

 

Z drobną pomocą nauczyciela 

dopasowuje podane zdania do 

ilustracji (AB). 

 

Z drobną podpowiedzią tworzy zdania 

opisujące podane obrazki (AB). 

 

Z nieznaczną podpowiedzią z 

rozsypanki wyrazowej układa 

poprawne zdania (AB). 

 

Z drobną pomocą dopasowuje 

naklejki do opisu (AB). 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznaną piosenkę: It’s a 

windy day in London Town. 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela opowiada jaka jest 

pogoda i w co jest ubrany. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną wraz z opisem tego, jaka 

jest pogoda i w co jest ubrany. 

 

Bez podpowiedzi odszyfrowuje podaną 

wiadomość (AB). 

 

 

Bez pomocy nauczyciela dopasowuje  

podane zdania do ilustracji (AB). 

 

 

Samodzielnie tworzy zdania opisujące 

podane obrazki (AB). 

 

Samodzielnie z rozsypanki wyrazowej 

układa poprawne zdania (AB). 

 

 

Bezbłędnie dopasowuje naklejki do 

opisu (AB). 

 

Bezbłędnie śpiewa poznaną piosenkę: 

It’s a windy day in London Town. 

 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela opowiada jaka jest pogoda 

i w co jest ubrany. 

 

Samodzielnie potrafi przygotować 

estetyczną pracę plastyczną wraz z 

opisem tego, jaka jest pogoda i w co 

jest ubrany. 
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MODULE 4  

Unit 8 – Flying kites 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – nazwy pór roku, sposoby spędzania wolnego czasu,  

czas Present Continuous – zdania przeczące i pytania. 
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: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

pór roku. 

 

Zna tylko niektóre wyrażenia 

określające sposoby spędzania 

wolnego czasu. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z licznymi błędami buduje zdania 

twierdzące z wykorzystaniem czasu 

Present Continuous. 

 

Wiele trudności sprawia mu 

utworzenie zdań przeczących oraz 

pytań w czasie Present Continuous. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela udziela 

krótkich odpowiedzi na zadane 

pytania ogólne w czasie Present 

Continuous. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s the weather like?, 

What’s this?, What are you doing?, 

What is he/ she doing?, What are they 

doing?, What are you wearing?, Are 

you flying your kite?, What’s your 

favourite season? 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

Zna połowę z wprowadzonych nazw 

pór roku. 

 

Zna połowę poznanych wyrażeń 

określających sposoby spędzania 

wolnego czasu. 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z błędami buduje zdania twierdzące z 

wykorzystaniem czasu Present 

Continuous. 

 

Ma trudności z utworzeniem zdań 

przeczących oraz pytań w czasie 

Present Continuous. 

 

Z pomocą nauczyciela udziela 

krótkich odpowiedzi na zadane 

pytania ogólne w czasie Present 

Continuous. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s the 

weather like?, What’s this?, What are 

you doing?, What is he/ she doing?, 

What are they doing?, What are you 

wearing?, Are you flying your kite?, 

What’s your favourite season? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

Zna prawie wszystkie z 

wprowadzonych nazw pór roku. 

 

Zna prawie wszystkie wyrażenia 

określające sposoby spędzania 

wolnego czasu. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Z nielicznymi błędami buduje zdania 

twierdzące z wykorzystaniem czasu 

Present Continuous. 

 

Ma drobne trudności z utworzeniem 

zdań przeczących oraz pytań w czasie 

Present Continuous. 

 

Z małą pomocą nauczyciela udziela 

krótkich odpowiedzi na zadane 

pytania ogólne w czasie Present 

Continuous. 

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s the weather like?, What’s 

this?, What are you doing?, What is 

he/ she doing?, What are they doing?, 

What are you wearing?, Are you 

flying your kite?, What’s your 

favourite season? 

 

Z minimalną pomocą ze strony 

Zna wszystkie z wprowadzonych nazw 

pór roku. 

 

Zna wszystkie wyrażenia określające 

sposoby spędzania wolnego czasu. 

 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie buduje zdania twierdzące z 

wykorzystaniem czasu Present 

Continuous. 

 

Nie ma żadnych trudności z 

utworzeniem zdań przeczących oraz 

pytań w czasie Present Continuous. 

 

Bez pomocy ze strony nauczyciela 

udziela krótkich odpowiedzi na zadane 

pytania ogólne w czasie Present 

Continuous. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

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

What are you doing?, What is he/ she 

doing?, What are they doing?, What 

are you wearing?, Are you flying your 

kite?, What’s your favourite season? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s the 



 Express Publishing & EGIS   Kryteria oceniania – SMILEYS 3 

Treści nauczania 

zgodne z nową 

podstawą programową 

od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania. 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

7. W nauce języka obcego 

nowożytnego potrafi 

korzystać ze słowników 

obrazkowych, 

książeczek, albumów 

multimedialnych. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

pytania: What’s the weather like?, 

What’s this?, What are you doing?, 

What is he/ she doing?, What are they 

doing?, What are you wearing?, Are 

you flying your kite?, What’s 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. 

 

Ma duże trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zauważa 

różnice na dwóch ilustracjach i je 

opisuje. 

 

Z dużą podpowiedzią dopasowuje 

nazwy pór roku do podpisów, a 

następnie koloruje przedstawione 

ilustracje. 

pytania: What’s the weather like?, 

What’s this?, What are you doing?, 

What is he/ she doing?, What are they 

doing?, What are you wearing?, Are 

you flying your kite?, What’s 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. 

 

 

Ma trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

Z pomocą nauczyciela zauważa 

różnice na dwóch ilustracjach i je 

opisuje. 

 

Z podpowiedzią dopasowuje nazwy 

pór roku do podpisów, a następnie 

koloruje przedstawione ilustracje. 

 

nauczyciela potrafi zadać pytania: 

What’s the weather like?, What’s 

this?, What are you doing?, What is 

he/ she doing?, What are they doing?, 

What are you wearing?, Are you 

flying your kite?, What’s 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. 

 

 

Ma drobne trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania 

ze zrozumieniem. 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z małą pomocą nauczyciela zauważa 

różnice na dwóch ilustracjach i je 

opisuje. 

 

Z drobną podpowiedzią dopasowuje 

nazwy pór roku do podpisów, a 

następnie koloruje przedstawione 

ilustracje. 

weather like?, What’s this?, What are 

you doing?, What is he/ she doing?, 

What are they doing?, What are you 

wearing?, Are you flying your kite?, 

What’s your favourite season? 

 

 

 

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. 

 

 

Nie ma żadnych trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

Samodzielnie zauważa różnice na 

dwóch ilustracjach i je opisuje. 

 

 

Bezbłędnie dopasowuje nazwy pór 

roku do podpisów, a następnie koloruje 

przedstawione ilustracje. 
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Ze znaczną pomocą nauczyciela z 

grupy wyrazów wybiera właściwy, 

zgodny z ilustracją (AB). 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

dopasowuje czynności do ilustracji 

(AB). 

 

Ze znaczną podpowiedzią z 

rozsypanki wyrazowej układa 

poprawne zdania przeczące lub 

pytania (AB). 

 

Ze znaczną podpowiedzią 

nauczyciela rozwiązuje krzyżówkę 

(AB). 

 

Z dużą pomocą dopasowuje naklejki 

do opisu (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznaną piosenkę: Spring is here. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela próbuje 

ułożyć słowa własnej piosenki. 

 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

opowiada o tym, gdzie jest i co 

właśnie robi. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować pracę plastyczną 

wraz z opisem tego, gdzie przebywa, 

co robi i co robią jego najbliżsi.  

 

Z pomocą nauczyciela z grupy 

wyrazów wybiera właściwy, zgodny 

z ilustracją (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela dopasowuje 

czynności do ilustracji (AB). 

 

 

Z podpowiedzią z rozsypanki 

wyrazowej układa poprawne zdania 

przeczące lub pytania (AB). 

 

 

Z pomocą nauczyciela rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

 

Z pomocą dopasowuje naklejki do 

opisu (AB). 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznaną 

piosenkę: Spring is here. 

 

 

Z pomocą nauczyciela próbuje ułożyć 

słowa własnej piosenki. 

 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela opowiada o tym, gdzie 

jest i co właśnie robi. 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi 

przygotować pracę plastyczną wraz z 

opisem tego, gdzie przebywa, co robi 

i co robią jego najbliżsi.  

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela z 

grupy wyrazów wybiera właściwy, 

zgodny z ilustracją (AB). 

 

Z drobną pomocą nauczyciela 

dopasowuje czynności do ilustracji 

(AB). 

 

Z nieznaczną podpowiedzią z 

rozsypanki wyrazowej układa 

poprawne zdania przeczące lub 

pytania (AB). 

 

Z drobną pomocą nauczyciela 

rozwiązuje krzyżówkę (AB). 

 

 

Z drobną pomocą dopasowuje 

naklejki do opisu (AB). 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznaną piosenkę: Spring is 

here. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

próbuje ułożyć słowa własnej 

piosenki. 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela opowiada o tym, gdzie 

jest i co właśnie robi. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną wraz z opisem tego, gdzie 

przebywa, co robi i co robią jego 

najbliżsi. 

 

Bezbłędnie z grupy wyrazów wybiera 

właściwy, zgodny z ilustracją (AB). 

 

 

Samodzielnie dopasowuje czynności 

do ilustracji (AB). 

 

 

Bez podpowiedzi z rozsypanki 

wyrazowej układa poprawne zdania 

przeczące lub pytania (AB). 

 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

 

Bezbłędnie dopasowuje naklejki do 

opisu (AB). 

 

Bezbłędnie śpiewa poznaną piosenkę: 

Spring is here. 

 

 

Samodzielnie układa słowa własnej 

piosenki. 

 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela opowiada o tym, gdzie jest 

i co właśnie robi. 

 

Samodzielnie potrafi przygotować 

estetyczną pracę plastyczną wraz z 

opisem tego, gdzie przebywa, co robi i 

co robią jego najbliżsi.  



 Express Publishing & EGIS   Kryteria oceniania – SMILEYS 3 

 

Treści nauczania 

zgodne z nową 

podstawą programową 

od 2009 r. 

OCENA 

WYMAGA POPRAWY ZADOWALAJĄCO BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE 

UCZEŃ 

MODULE 5  

Unit 9 – Time to eat! 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – nazwy produktów spożywczych, wyrażanie swoich  

preferencji żywieniowych, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, a/ an, some, any przed rzeczownikami. 
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: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

Zna niektóre z wprowadzonych nazw 

produktów spożywczych. 

 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z licznymi błędami wyraża swoje 

preferencje żywieniowe z 

wykorzystaniem konstrukcji I like…/ 

I don’t like… 

 

Ma duże trudności z podziałem 

wprowadzonych rzeczowników na 

policzalne i niepoliczalne. 

 

Z dużą pomocą nauczyciela stosuje w 

zdaniach a/ an, some, any. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

tworzy zdania z wykorzystaniem 

konstrukcji There is some…/ There 

isn’t any… 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, What are 

these?, Do you like hot dogs?, Can I 

have some chips please?, What’s 

your favourite food? 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What are 

Zna połowę z wprowadzonych nazw 

produktów spożywczych. 

 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z błędami wyraża swoje preferencje 

żywieniowe z wykorzystaniem 

konstrukcji I like…/ I don’t like… 

 

 

Ma trudności z podziałem 

wprowadzonych rzeczowników na 

policzalne i niepoliczalne. 

 

Z pomocą nauczyciela stosuje w 

zdaniach a/ an, some, any. 

 

Z pomocą nauczyciela tworzy zdania 

z wykorzystaniem konstrukcji There 

is some…/ There isn’t any… 

 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, What are these?, Do you like 

hot dogs?, Can I have some chips 

please?, What’s your favourite food? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What are 

Zna prawie wszystkie z 

wprowadzonych nazw produktów 

spożywczych. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Z nielicznymi błędami wyraża swoje 

preferencje żywieniowe z 

wykorzystaniem konstrukcji I like…/ 

I don’t like… 

 

Ma drobne trudności z podziałem 

wprowadzonych rzeczowników na 

policzalne i niepoliczalne. 

 

Z małą pomocą nauczyciela stosuje w 

zdaniach a/ an, some, any. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

tworzy zdania z wykorzystaniem 

konstrukcji There is some…/ There 

isn’t any… 

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, What are these?, Do 

you like hot dogs?, Can I have some 

chips please?, What’s your favourite 

food? 

 

Z minimalną pomocą ze strony 

nauczyciela potrafi zadać pytania: 

Zna wszystkie z wprowadzonych nazw 

produktów spożywczych. 

 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie wyraża swoje preferencje 

żywieniowe z wykorzystaniem 

konstrukcji I like…/ I don’t like… 

 

 

Nie ma żadnych trudności z podziałem 

wprowadzonych rzeczowników na 

policzalne i niepoliczalne. 

 

Bez pomocy ze strony nauczyciela 

stosuje w zdaniach a/ an, some, any. 

 

Samodzielnie tworzy zdania z 

wykorzystaniem konstrukcji There is 

some…/ There isn’t any… 

 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, What are these?, Do you 

like hot dogs?, Can I have some chips 

please?, What’s your favourite food? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, What are these?, Do you like hot 
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obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania, 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

7. W nauce języka obcego 

nowożytnego potrafi 

korzystać ze słowników 

obrazkowych, 

książeczek, albumów 

multimedialnych. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami w trakcie 

nauki. 

these?, Do you like hot dogs?, Can I 

have some chips please?, What’s 

your favourite food? 

 

 

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. 

 

Ma duże trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

przygotowuje listę zakupów. 

 

Z dużą podpowiedzią mówi o tym, co 

znajduje się w jego pudełku na drugie 

śniadanie. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

rozwiązuje krzyżówkę (AB). 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

these?, Do you like hot dogs?, Can I 

have some chips please?, What’s 

your favourite food? 

 

 

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. 

 

 

Ma trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

Z pomocą nauczyciela przygotowuje 

listę zakupów. 

 

Z podpowiedzią mówi o tym, co 

znajduje się w jego pudełku na drugie 

śniadanie. 

 

Z pomocą nauczyciela rozwiązuje 

krzyżówkę (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela dopasowuje 

What’s this?, What are these?, Do 

you like hot dogs?, Can I have some 

chips please?, What’s your favourite 

food? 

 

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. 

 

 

Ma drobne trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania 

ze zrozumieniem. 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z małą pomocą nauczyciela 

przygotowuje listę zakupów. 

 

Z drobną podpowiedzią mówi o tym, 

co znajduje się w jego pudełku na 

drugie śniadanie. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

rozwiązuje krzyżówkę (AB). 

 

Z drobną pomocą nauczyciela 

dogs?, Can I have some chips please?, 

What’s your favourite food? 

 

 

 

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. 

 

 

Nie ma żadnych trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

Samodzielnie przygotowuje listę 

zakupów. 

 

Bezbłędnie mówi o tym, co znajduje 

się w jego pudełku na drugie śniadanie. 

 

 

Bezbłędnie rozwiązuje krzyżówkę 

(AB). 

 

Samodzielnie dopasowuje nazwy 
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dopasowuje nazwy produktów 

spożywczych do ilustracji. 

 

Z dużą pomocą dopasowuje naklejki 

do opisu (AB). 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

rozwiązuje kwiz na temat jedzenia 

(AB). 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznaną piosenkę: I like apples I can 

crunch! 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

prezentuje przygotowaną przez siebie 

listę zakupów. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować pracę plastyczną 

wraz z listą zakupów dla mamy. 

nazwy produktów spożywczych do 

ilustracji. 

 

Z pomocą dopasowuje naklejki do 

opisu (AB). 

 

Z pomocą nauczyciela rozwiązuje 

kwiz na temat jedzenia (AB). 

 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznaną 

piosenkę: I like apples I can crunch! 

 

 

Według wzoru i z pomocą 

nauczyciela prezentuje przygotowaną 

przez siebie listę zakupów. 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi 

przygotować pracę plastyczną wraz z 

listą zakupów dla mamy. 

dopasowuje nazwy produktów 

spożywczych do ilustracji. 

 

Z drobną pomocą dopasowuje 

naklejki do opisu (AB). 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

rozwiązuje kwiz na temat jedzenia 

(AB). 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznaną piosenkę: I like 

apples I can crunch! 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

nauczyciela prezentuje przygotowaną 

przez siebie listę zakupów. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną wraz z listą zakupów dla 

mamy. 

produktów spożywczych do ilustracji. 

 

 

Bezbłędnie dopasowuje naklejki do 

opisu (AB). 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

kwiz na temat jedzenia (AB). 

 

 

Bezbłędnie śpiewa poznaną piosenkę: I 

like apples I can crunch! 

 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

nauczyciela prezentuje przygotowaną 

przez siebie listę zakupów. 

 

Samodzielnie potrafi przygotować 

estetyczną pracę plastyczną wraz z listą 

zakupów dla mamy. 
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MODULE 5  

Unit 10 – Every day 

Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem – podawanie czasu: pełne godziny, nazwy posiłków,  

codzienne czynności, nazwy dni tygodnia, czas Present Simple, przyimki czasu: at oraz in, nazwy dzikich zwierząt. 
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: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka. 

2. Reaguje werbalnie i 

niewerbalnie na proste 

polecenia nauczyciela. 

3. Rozumie wypowiedzi ze 

słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie 

wyrazów o podobnym 

brzmieniu, 

b) rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień i 

potrafi się nimi 

posługiwać, 

c) rozumie ogólny sens 

krótkich opowiadań i 

baśni przedstawianych 

także za pomocą 

Zna tylko niektóre nazwy posiłków. 

 

 

Zna niektóre z wprowadzonych 

wyrażeń określających codzienne 

czynności. 

 

Zna niektóre nazwy dni tygodnia. 

 

 

Zna tylko niektóre z wprowadzonych 

nazw zwierząt dzikich. 

 

Poznane słownictwo zapisuje poprzez 

odwzorowanie. 

 

Z licznymi błędami udziela 

odpowiedzi na pytanie o godzinę – 

tylko pełne godziny. 

 

Ma duże trudności z utworzeniem 

zdań w czasie Present Simple. 

 

 

Ma duże trudności z zastosowaniem 

w praktyce wiadomości o czasie 

Present Simple. 

 

Ze znaczną podpowiedzią udziela 

krótkich odpowiedzi na pytania 

ogólne. 

 

Zna połowę z wprowadzonych nazw 

posiłków. 

 

Zna połowę z wprowadzonych 

wyrażeń określających codzienne 

czynności. 

 

Zna połowę nazw dni tygodnia. 

 

 

Zna połowę z wprowadzonych nazw 

zwierząt dzikich. 

 

Z kilkoma błędami potrafi zapisać 

poznane słownictwo. 

 

Z błędami udziela odpowiedzi na 

pytanie o godzinę – tylko pełne 

godziny. 

 

Ma trudności z utworzeniem zdań w 

czasie Present Simple. 

 

 

Ma trudności z zastosowaniem w 

praktyce wiadomości o czasie 

Present Simple. 

 

Z podpowiedzią udziela krótkich 

odpowiedzi na pytania ogólne. 

 

 

Zna prawie wszystkie z 

wprowadzonych nazw posiłków. 

 

Zna większość z wprowadzonych 

wyrażeń określających codzienne 

czynności. 

 

Zna prawie wszystkie nazwy dni 

tygodnia. 

 

Zna większość z wprowadzonych 

nazw zwierząt dzikich. 

 

Z drobnymi błędami potrafi zapisać 

wprowadzone słownictwo. 

 

Z nielicznymi błędami udziela 

odpowiedzi na pytanie o godzinę – 

tylko pełne godziny. 

 

Ma drobne trudności z utworzeniem 

zdań w czasie Present Simple. 

 

 

Ma drobne trudności z 

zastosowaniem w praktyce 

wiadomości o czasie Present Simple. 

 

Z nieznaczną podpowiedzią udziela 

krótkich odpowiedzi na pytania 

ogólne. 

 

Zna wszystkie z wprowadzonych nazw 

posiłków. 

 

Zna wszystkie z wprowadzonych 

wyrażeń określających codzienne 

czynności. 

 

Zna wszystkie nazwy dni tygodnia. 

 

 

Zna wszystkie z wprowadzonych nazw 

zwierząt dzikich. 

 

Bezbłędnie potrafi zapisać poznane 

słownictwo. 

 

Bezbłędnie udziela odpowiedzi na 

pytanie o godzinę – tylko pełne 

godziny. 

 

Nie ma żadnych trudności z 

utworzeniem zdań w czasie Present 

Simple. 

 

Nie ma żadnych trudności z 

zastosowaniem w praktyce wiadomości 

o czasie Present Simple. 

 

Bezbłędnie udziela krótkich 

odpowiedzi na pytania ogólne. 
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obrazów gestów, 

d) rozumie sens prostych 

dialogów w historyjkach 

obrazkowych. 

4. Czyta ze zrozumieniem 

wyrazy i proste zdania, 

5. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów, 

śpiewa piosenki, nazywa 

obiekty z otoczenia i 

opisuje je, bierze udział 

w miniprzedstawieniach. 

6. Przepisuje wyrazy i 

zdania. 

7. W nauce języka obcego 

nowożytnego potrafi 

korzystać ze słowników 

obrazkowych, 

książeczek, albumów 

multimedialnych. 

8. Współpracuje z 

rówieśnikami trakcie 

nauki. 

Z dużą pomocą nauczyciela stosuje 

przyimki czasu: at, in. 

 

Z pomocą potrafi odpowiedzieć na 

pytania: What’s this?, What time is 

it?, What’s the day today?, What do 

you do in the morning?, Do you eat 

breakfast? 

 

Z dużą pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What time is 

it?, What’s the day today?, What do 

you do in the morning?, Do you eat 

breakfast? 

 

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. 

 

Ma duże trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

utrwalające poznane słownictwo. 

 

 

Z dużą pomocą nauczyciela 

Z pomocą nauczyciela stosuje 

przyimki czasu: at, in. 

 

Z niewielką pomocą potrafi 

odpowiedzieć na pytania: What’s 

this?, What time is it?, What’s the 

day today?, What do you do in the 

morning?, Do you eat breakfast? 

 

Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytania: What’s this?, What time is 

it?, What’s the day today?, What do 

you do in the morning?, Do you eat 

breakfast? 

 

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. 

 

 

Ma trudności z rozwiązywaniem 

ćwiczeń rozwijających umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ćwiczenia ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

 

Z pomocą nauczyciela opowiada, 

Z małą pomocą nauczyciela stosuje 

przyimki czasu: at, in. 

 

Potrafi odpowiedzieć na pytania: 

What’s this?, What time is it?, What’s 

the day today?, What do you do in the 

morning?, Do you eat breakfast? 

 

 

Z minimalną pomocą ze strony 

nauczyciela potrafi zadać pytania: 

What’s this?, What time is it?, What’s 

the day today?, What do you do in the 

morning?, Do you eat breakfast? 

 

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. 

 

 

Ma drobne trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania 

ze zrozumieniem. 

 

Z drobnymi podpowiedziami ze 

strony nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające 

poznane słownictwo. 

 

Z małą pomocą nauczyciela 

Bez pomocy ze strony nauczyciela 

stosuje przyimki czasu: at, in. 

 

Bezbłędnie odpowiada na pytania: 

What’s this?, What time is it?, What’s 

the day today?, What do you do in the 

morning?, Do you eat breakfast? 

 

 

Bezbłędnie zadaje pytania: What’s 

this?, What time is it?, What’s the day 

today?, What do you do in the 

morning?, Do you eat breakfast? 

 

 

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. 

 

 

Nie ma żadnych trudności z 

rozwiązywaniem ćwiczeń 

rozwijających umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

 

Bez pomocy nauczyciela rozwiązuje 

zadania ze słuchu utrwalające poznane 

słownictwo. 

 

 

Bardzo ładnie opowiada, jakie 
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opowiada, jakie czynności wykonuje 

o poszczególnych porach dnia. 

 

Z dużą podpowiedzią tworzy zdania z 

podanymi wyrażeniami. 

 

Z dużą pomocą dopasowuje naklejki 

lub ilustracje do opisu (AB). 

 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

dzieli przedstawione zwierzęta na: 

aktywne w dzień i aktywne w nocy. 

 

Z pomocą nauczyciela śpiewa 

poznaną piosenkę: Seven days. 

 

 

Według wzoru i z dużą pomocą 

opowiada o tym, jaki jest jego 

ulubiony dzień i co lubi wtedy robić. 

 

Ze znaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować pracę plastyczną 

wraz z opisem swojego ulubionego 

dnia. 

jakie czynności wykonuje o 

poszczególnych porach dnia. 

 

Z podpowiedzią tworzy zdania z 

podanymi wyrażeniami. 

 

Z pomocą nauczyciela dopasowuje 

naklejki lub ilustracje do opisu (AB). 

 

 

Z pomocą nauczyciela dzieli 

przedstawione zwierzęta na: aktywne 

w dzień i aktywne w nocy. 

 

Z niewielką pomocą śpiewa poznaną 

piosenkę: Seven days. 

 

 

Według wzoru i z pomocą opowiada 

o tym, jaki jest jego ulubiony dzień i 

co lubi wtedy robić. 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi 

przygotować pracę plastyczną wraz z 

opisem swojego ulubionego dnia. 

opowiada, jakie czynności wykonuje 

o poszczególnych porach dnia. 

 

Z drobną podpowiedzią tworzy 

zdania z podanymi wyrażeniami. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

dopasowuje naklejki lub ilustracje do 

opisu (AB). 

 

Z drobną pomocą nauczyciela dzieli 

przedstawione zwierzęta na: aktywne 

w dzień i aktywne w nocy. 

 

Z nielicznymi błędami w wymowie 

śpiewa poznaną piosenkę: Seven 

days. 

 

Według wzoru i z minimalną pomocą 

opowiada o tym, jaki jest jego 

ulubiony dzień i co lubi wtedy robić. 

 

Z nieznaczną pomocą nauczyciela 

potrafi przygotować estetyczną pracę 

plastyczną wraz z opisem swojego 

ulubionego dnia. 

czynności wykonuje o poszczególnych 

porach dnia. 

 

Bezbłędnie tworzy zdania z podanymi 

wyrażeniami. 

 

Bezbłędnie dopasowuje naklejki lub 

ilustracje do opisu (AB). 

 

 

Samodzielnie dzieli przedstawione 

zwierzęta na: aktywne w dzień i 

aktywne w nocy. 

 

Bezbłędnie śpiewa poznaną piosenkę: 

Seven days. 

 

 

Według wzoru, ale bez pomocy 

opowiada o tym, jaki jest jego ulubiony 

dzień i co lubi wtedy robić. 

 

Samodzielnie potrafi przygotować 

estetyczną pracę plastyczną wraz z 

opisem swojego ulubionego dnia. 

 


