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< Wstęp >
O KURSIE Memo The Dragon
Memo The Dragon to nowoczesny kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Został opracowany z myślą o zajęciach grupowych, w przedszkolu lub
szkole językowej. Tytułowy Memo to sympatyczny i wesoły smok, który zachęca dzieci do
zabawy z językiem angielskim.
< Kurs nawiązuje do polskiej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także do
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przygotowanego pod patronatem
Rady Europy. Realizuje rekomendacje Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie wczesnego startu
w nauce języka obcego, wpisuje się także w polski nurt nauki języków przez coraz młodszych
uczniów.
< Atutem kursu Memo The Dragon jest powiązanie nowoczesnej myśli pedagogicznej z nowymi
technologiami. Dziewczynki i chłopcy uczą się języka angielskiego na zajęciach, ale treści mogą
być dodatkowo utrwalane w domu dzięki zabawie z kursem komputerowym lub aplikacją mobilną.
< Pierwsza część kursu przewidziana jest na jeden rok nauki. Memo The Dragon 1 świetnie się
sprawdzi w grupie początkującej, która dopiero zaczyna swoją przygodę z językiem angielskim.
Kurs może być również ciekawą propozycją dla dzieci, które kontynuują naukę. Nowe sytuacje
i tematyka pozwolą na ciekawe powtórzenie opanowanego wcześniej materiału, a także poszerzą
umiejętności dzieci.
< W kursie Memo The Dragon zajęcia to 30-minutowe jednostki, odbywające się najlepiej w rytmie minimum dwóch spotkań w tygodniu. Celem autorów kursu było jednak zaproponowanie
takiego zestawu materiałów, który pozwoli na organizowanie zajęć częstszych czy dłuższych.
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< Kurs Memo The Dragon 1 podzielony jest na 6 jednostek – działów, nazwanych Units:
Unit 0, Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5. Poza tym nauczyciel dysponuje działem Unit 6
Extra, który obejmuje treści związane ze świętami i porami roku. Został on wyodrębniony z kursu
głównego, aby umożliwić rozpoczęcie pracy z Memo The Dragon w dowolnym momencie roku
kalendarzowego.
< Każdy Unit rozpoczyna się odcinkiem teatrzyku o Smoku Memo, który szuka przyjaciół. Smok
spotyka latawiec, który potrafi latać jak Memo; ufoludka, który jest zielony jak Memo; balonik, który jest zielony i lata jak Memo; krokodyla, który jest zielony i „wychodzi z jaja” jak Memo;
oraz smoczycę, która zarówno jest zielona i lata, ale także „wyszła z jaja” tak jak Smok Memo.
< Unit 0 jest wprowadzeniem, w tym dziale dzieci poznają smoka, dziewczynkę i chłopca, dowiadują
się także, że Memo mieszka w domku w drzewie, wśród kwiatów i biedronek. W dalszych działach
pojawia się przyjaciółka smoka – owieczka. W Unit 3 obie postacie – smok i owca – występują
jako pluszowe zabawki. Może więc wszystkie ich przygody były wymyślone przez dziewczynkę
i chłopca?
< Rolą postaci pojawiających się w kursie jest zainteresowanie przedszkolaków (chłopiec jest
piłkarzem, dziewczynka ma na głowie tajemnicze czułki), umożliwienie dzieciom identyfikacji
z bohaterami i przez to wzmocnienie motywacji do wspólnej zabawy z angielskim, ale także
przekazanie pozytywnych wartości, takich jak przyjaźń i tolerancja.
< Postawa dzieci z kursu może być także wzorem zachowania dla przedszkolaków. Dziewczynka
przechodzi przez jezdnię na pasach trzymając mamę za rękę, dzieci bawią się grzecznie w ogródku
i nie wybiegają na ulicę, na plaży w pełnym słońcu dzieci mają nakrycia głowy, a chłopiec jadący
na rowerze ma na głowie kask.
< Działy kończą się miniprojektem grupowym, którego celem, oprócz utrwalania materiału, jest
lepsza integracja grupy oraz rozwijanie umiejętności współpracy przedszkolaków na miarę ich
możliwości rozwojowych. Jest to np. wykonanie wspólnej pracy plastycznej czy przygotowanie
akcesoriów do wspólnej zabawy.
< Propozycja pracy z kursem Memo The Dragon została szczegółowo opisana w Przewodniku dla
nauczyciela, tak aby ułatwić prowadzenie zajęć początkującym nauczycielom. Nie można
jednak zapomnieć o tym, że każda sytuacja nauczania i uczenia się jest inna. Mamy nadzieję, że
każdy anglista bez trudu zaadaptuje kurs do własnych potrzeb. Będziemy się cieszyć, jeśli nasze
pomysły zainspirują nie tylko nauczycieli zaczynających pracę z dziećmi, ale także doświadczonych
pedagogów.

ELEMENTY SERII Memo The Dragon
W skład serii Memo The Dragon 1 wchodzi:
< KSIĄŻKA DLA DZIECKA
Książka to zestaw wyrywanych kolorowych kart pracy. Duży format kartek pozwala przedszkolakom na swobodne działanie. Wszystkie zadania są powiązane tematycznie z tekstami piosenek,
wierszyków, teatrzyków i dialogów. Proponowane ćwiczenia są różnorodne: od kolorowania,
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poprzez labirynty, dorysowywanie, przyklejanie czy szukanie danych elementów, aż po łączenie,
zginanie kartki, grupowanie i liczenie. Karty pracy zawierają także wycinanki. Jeśli na lekcji nie ma
dość czasu na tego typu zadanie, nauczyciel może sam szybko wyciąć dane elementy i poprosić
dzieci tylko o ich przyklejenie. Układ książki odpowiada strukturze kursu – karty pracy podzielone
są na 6 działów i dział dodatkowy Unit 6 Extra. Każdy dział rozpoczyna się kolorowanką bohatera
występującego w teatrzyku. Kolorowankę można wyciąć i zrobić z niej marionetkę do odgrywania
danej scenki. Z tyłu każdej karty znajduje się tekst powiązanego nagrania wraz z propozycją
rozmowy nauczyciela z dziećmi. Teksty te są również informacją dla rodzica o przerabianym
materiale. Na końcu książki zamieszczony został dyplom.
< PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA
Przewodnik zawiera rozpisane lekcje na jeden rok nauki, materiały do kserowania, a także
teksty piosenek, teatrzyków, wierszyków i innych nagrań wraz ze szczegółowymi wskazówka
mi dotyczącymi gestów czy marionetek, które mogą towarzyszyć tekstom. Marionetki i ilustracje
do kserowania zamieszczone są na końcu przewodnika.
< PŁYTY CD
Uczenie się dzieci języka odbywa się w pierwszej fazie poprzez osłuchiwanie się z całymi strukturami (a nie pojedynczymi słówkami). Z tego względu treści kursu Memo The Dragon zostały
wplecione w specjalnie opracowane piosenki, wierszyki, teatrzyki i dialogi. Charakterystyka tych
tekstów to prostota i powtarzalność. Rytmiczność i muzyka wzmacnia zapamiętywanie, pozwala także na minimalizowanie lęku przed mówieniem w języku angielskim. Dodatkowo wszystkie
teksty pozwalają na połączenie przekazu werbalnego i niewerbalnego, czyli gestów, ruchu, tańca
czy odpowiedniej mimiki. Takie podejście minimalizuje znużenie dzieci, pozostają one cały czas
aktywne. Nagrania wykonane zostały przez native speakerów, dzięki czemu przedszkolaki mają kontakt z żywym językiem angielskim.
< FLASHCARDS
Karty obrazkowe, inaczej flashcards, pomagają w prezentacji materiału lub przeprowadzaniu
powtórek. Umożliwiają także zorganizowanie wielu gier i zabaw. Na każdej karcie znajduje się
ilustracja jednego słowa z kursu. Duży format pozwala na wykorzystanie kart na zajęciach w licznej
grupie.
< KURS KOMPUTEROWY
Innowacyjny kurs komputerowy z renomowaną metodą powtórek SuperMemo w dziecięcej
wersji, z atrakcyjnymi i zabawnymi animacjami sprawia, że dzieci mają kontakt z językiem
angielskim także w domu, między lekcjami. Jest to ważne, ponieważ przedszkolaki charakte-ryzują
się krótką pamięcią i w ich przypadku jedynie częste powtórki gwarantują sukces uczenia się.
Innym problemem jest częste opuszczanie zajęć przez dzieci. Kurs komputerowy pozwala rozwiązać
problem nieobecności na lekcji. Kurs jest dostępny także w wersji na telefony z systemem operacyjnym Android i iOS.
< KARTY DO GRY W MEMORY
Do składników serii należą także karty do gry w memory, obejmujące słownictwo z kursu Memo
The Dragon. Karty mogą posłużyć ponadto do tradycyjnej brytyjskiej gry w Szczęśliwe Rodzinki
(Happy Families), a także do przeróżnych gier i zabaw polegających na grupowaniu elementów w kategorie. Każda karta ma nadrukowany indywidualny kod QR. Po pobraniu specjalnej
bezpłatnej aplikacji na telefon z systemem operacyjnym Android i iOS nauczyciel może
skanować kody z kart i uruchamiać nagrania audio ze słówkami (bez konieczności połączenia
z Internetem).
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NAUKA W KURSIE Memo The Dragon
Kurs Memo The Dragon umożliwia spełnienie 5 postulatów charakteryzujących skuteczną przedszkolną naukę języka.
< UCZĘ SIĘ, BO LUBIĘ
Nauka języka angielskiego powinna sprawiać dzieciom przyjemność. Memo The Dragon
pełen jest atrakcyjnych dla przedszkolaków gier, zabaw i działań, ciekawych, a zarazem zagadkowych bohaterów. Świat przedstawiony w kursie, bliski dzieciom, na poły realny, na poły
baśniowy, intryguje, odwołuje do wyobraźni, zachęca do dalszej zabawy. Nie tylko tematyka zajęć wywołuje dobre samopoczucie dzieci – jego źródłem są także zadania dostosowane do możliwości rozwojowych najmłodszych. Ćwiczenia są krótkie i dynamiczne, dzięki
czemu koncentracja najmłodszych nie słabnie – co chwilę mają oni do czynienia z nowymi
bodźcami. Dodatkowo każda lekcja to ciąg zabaw, które wymagają różnorodnej aktywności
fizycznej, co zapobiega pojawieniu się zmęczenia wynikającego z pozostawania w jednej
pozycji (układ mięśniowo-kostny w tym wieku nie jest jeszcze rozwinięty w pełni i dzieci szybko się
męczą).
< NAJPIERW SŁUCHAM, POTEM MÓWIĘ
Głównym celem językowym przedszkolnej nauki angielskiego jest osłuchanie się z językiem obcym – odmiennym systemem komunikacji i innym systemem fonetycznym. Osłuchanie pozwoli na prowadzenie skutecznej komunikacji na późniejszym etapie nauki, a także
na opanowanie prawidłowej wymowy. Zajęcia w kursie Memo The Dragon mogą być
prowadzone wyłącznie po angielsku, co gwarantuje maksymalne osłuchanie się dzieci z językiem w sytuacji „szkolnej”. Nauczyciel dysponuje bogatym zestawem ilustracji, marionetek, za
pomocą których jest w stanie pokazać znaczenie nauczanych treści i nie musi odwoływać się do
języka polskiego. Anglistów mających obawy przed wprowadzeniem tej metody pracy zachęcamy
do spróbowania. Dzieci świetnie się w niej odnajdują, a następnie zaskakują swoją umiejętnością
rozumienia ze słuchu. Językowe osiągnięcia przedszkolaków nie ograniczają się jednak do samego
słuchania. Dzieci najpierw reagują niewerbalnie na zapytania nauczyciela, a potem zaczynają
odpowiadać w języku angielskim. Ważne jest, aby docenić każdy etap nauki i przede wszystkim
nie wymagać od dzieci mówienia, gdy nie są dość osłuchane lub nie są jeszcze do tego gotowe
psychicznie.
< DZIAŁAM
Przedszkolaki nabywają i utrwalają wiedzę poprzez zabawę, a także poprzez zaangażowanie
całego ciała, zmysłów i różnorodne aktywności. Nauczyciel pracujący według kursu Memo The
Dragon włącza w swoje zajęcia aktywności muzyczne (zabawy przy muzyce, taniec, śpiew), ruch
(bieganie, maszerowanie, skakanie, klaskanie, wykonywanie gestów), gry i zabawy (grę w memory,
w Happy Families, grę What’s missing?, zabawę w ciepło-zimno, głuchy telefon, pranie koszulek),
wykonywanie prac plastycznych (kolorowanie, rysowanie, zginanie, zaznaczanie, przyklejanie).
Nauka to także aktywne myślenie: zapamiętywanie, wybieranie, porównywanie, zgadywanie,
klasyfikowanie, ocenianie. Zaproponowanie stymulujących zajęć to również przeciwdziałanie problemom z dyscypliną w czasie zajęć.
< ROZWIJAM SIĘ
Nauka języka angielskiego nie powinna odbywać się w izolacji od celów edukacyjnych
wychowania przedszkolnego, realizowanych w przedszkolu czy domu. Dotyczy to w szczególności
tych umiejętności, wartości, postaw, które wchodzą także w skład kompetencji ogólnych
Memo The Dragon © 2013 SuperMemo World sp. z o.o.
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wyróżnionych przez Radę Europy1 jako jedne z dwóch kluczowych grup kompetencji niezbędnych
do posługiwania się językiem. Proponujemy, aby na zajęciach nauczyciel zwrócił uwagę na rozwijanie samodzielności dzieci (w tym samodzielnego myślenia, oceniania,wyrażania opinii) oraz
na rozwijanie umiejętności współpracy przedszkolaków. W celu trenowania samodzielności
można zaproponować przedszkolakom w niektórych fazach lekcji dokonywanie wyborów
i wyrażanie swojego zdania (Wybierz rysunek, które chcesz pokolorować. Którą grę wybieracie:
grę w memo czy grę w Happy Families? Narysuj wesołą buźkę, jeśli lekcja ci się podobała, lub
smutną, jeśli ci się nie podobała. Czy podobała wam się nowa zabawa? Wolisz rysować kredką
czy pisakiem? Kto chce czerwony listek? A kto zielony?). Umiejętności współpracy w tym wieku są
bardzo ograniczone ze względów rozwojowych (dzieci w swobodnych zabawach nadal praktykują
gry „równoległe”, tzn. bawią się niby w to samo, ale każdy osobno). Na zajęciach można jednak
wprowadzać małymi krokami zabawy z podziałem na dwie grupy, proste gry kooperacyjne
(gra w pranie koszulek) czy wykonywanie wspólnych prac plastycznych.
< ODNOSZĘ SUKCES
Praca z przedszkolakami według powyższych zasad skutkuje tym, że każde dziecko odnosi
sukces na zajęciach na jakimś polu. Nauczyciel powinien to dostrzegać i chwalić najmłodszych.
Pozytywną oceną zaangażowania dzieci będzie także wręczony na koniec kursu dyplom (zamieszczony w Książce dla dziecka) oraz znajdujące się w Przewodniku dla nauczyciela medale (które
nauczyciel może kserować lub skanować, drukować na kolorowym papierze i wręczać dzieciom
np. po ukończeniu każdego działu). Duma z własnych osiągnięć sprawia, że przedszkolaki mają
motywację do dalszego poznawania języka angielskiego i wracając do punktu 1 powyżej,
uczą się, bo lubią.

1. Uczę się bo, lubię

2. Najpierw słucham,
potem mówię

5. Odnoszę sukces

4. Rozwijam się

3. Działam

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Centralny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli, Warszawa 2003, str. 20
1
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TEATRZYKI, PIOSENKI, WIERSZYKI, NAGRANIA
Piosenki, wierszyki i teatrzyki zostały opracowane w taki sposób, aby dzieci mogły je
śpiewać lub wypowiadać, ale także pokazywać całym ciałem, ruszać się przy ich recytowaniu, tańczyć czy wydawać odgłosy (propozycje znajdują się poniżej). Dzięki temu
dzieci są w pełni aktywne, a ich czas koncentracji jest dłuższy.
Dodatkowo do wszystkich tekstów nauczyciel może przygotować marionetki i ilustracje, kserując materiały zamieszczone na końcu tego przewodnika. Mogą one służyć
prezentacji wykonanej przez nauczyciela, można je także rozdać dzieciom.

INTRO
< Wierszyk - HELLO MEMO! >

< Wierszyk - BYE-BYE MEMO! >

Hello Memo!
One, two, three.
Come and play with me!
Hello Memo!
Three, two, one.
We’re having fun!

Bye-bye Memo!
One, two, three.
Let’s go down the tree!
Bye-bye Memo!
Three, two, one.
It was super fun!

UNIT 0
< Teatrzyk - MEMO >
MATERIAŁY: > Marionetka Smoka Memo —> KN, il. nr 1a i 1b
MEMO:

- Hi! Hi! Hello! < pokazanie marionetki smoka i machanie w geście powitania >
I’m a dragon! < zrobienie groźnej miny i rozczapierzenie palców >
I can fly! < poruszanie ramionami naśladujące latanie >
< Komentarz:

Dzieci wykonują te same gesty, co nauczyciel, ale bez marionetki.

< Piosenka - I’M A DRAGON >
MATERIAŁY: > Marionetki: chłopiec, dziewczynka, Smok Memo —> KN, il. nr 3, 2, 1a i 1b

DZIECI:
CHŁOPIEC:
DZIEWCZYNKA:
MEMO:

MEMO:
DZIECI:

Here is a girl, a boy and a draaaaagon.
Hi! Hi! Hello! CLAP YOUR HANDS! < machanie w geście powitania >
I’m a boy! TURN AROUND! < pokazanie marionetki chłopca >
I’m a girl! SIT DOWN, DANCE! < pokazanie marionetki dziewczynki >
And...
I’m a draaaagon! STAND UP, FLY!!! < pokazanie marionetki smoka >
I’m flying!!!
Bye-bye! < machanie w geście pożegnania >
Bye, dragon! < jw. >

< Komentarz:

Dzieci zamiast pokazywania marionetek pokazują albo na marionetkę trzymaną przez nauczyciela, albo na dziewczynkę/chłopca
w grupie. Smoka pokazują, robiąc groźną minę i rozczapierzając palce.

Memo The Dragon © 2013 SuperMemo World sp. z o.o.
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< Nagranie - WHO ARE YOU? >
MATERIAŁY: > Marionetki: dziewczynka, chłopiec, Smok Memo, smoczyca —> KN, il. 2, 3, 1a i 1b, 8

- Hi!
- Hi!
- I’m a dragon! And you?
- I’m a girl!
- I’m a boy!
- Nice to meet you.
Bye-bye!

MEMO:
DZIECI:
MEMO:
DZIEWCZYNKA:
CHŁOPIEC:
MEMO:

MEMO:
INNY SMOK:
MEMO:
INNY SMOK:
MEMO:

- Hello!
- Hello!
- I’m a dragon! And you?
- I’m a dragon too!
- Nice to meet you.
Bye, dragon!

UNIT 1
< Teatrzyk - MEMO AND A KITE >
MATERIAŁY: > Marionetki: Smok Memo, latawiec —> KN, il. 1a, 1b, 4

- Hi! Hi! Hello! < pokazanie smoka i machanie w geście powitania >
I’m a dragon! < zrobienie groźnej miny i rozczapierzenie palców >
I can fly! < poruszanie ramionami naśladujące latanie >
- Me too! I can fly! < pokazanie latawca, przyłożenie całej dłoni do piersi, a następnie poruszanie ramionami

DZIECKO:

LATAWIEC:

naśladujące latanie >

- Great! Let’s play!

MEMO:

< klaskanie, podniesienie dłoni na wysokość uszu i rytmiczne nimi poruszanie >

< Komentarz:

Dzieci wykonują te same gesty, co nauczyciel, ale bez marionetek.

< Wierszyk - SKY POEM >
MATERIAŁY: > Marionetki: słońce, niezadowolona chmurka, samolot, latawiec —> KN, il. 13, 11, 17, 4

NARRATOR:

In the sky...
The sun: sss sss!

NARRATOR:

The cloud: grrr grrr!

NARRATOR:

The sun: sss sss! < wykonanie gestu symbolizującego słońce >
I’m sad! Hmm hmm… < pokazanie słońca i dwukrotne ustawienie dwoma palcami buzi w podkówkę >
The plane: zoom zomm! < pokazanie marionetki samolotu, który robi dwa zawijasy i przegania chmurkę >
The kite: ha ha! < pokazanie marionetki latawca, który unosi się na wietrze i dwa razy się śmieje >
The sun: sss sss! < wykonanie gestu symbolizującego słońce >
I’m happy! Hee hee! < pokazanie słońca i dwukrotne ustawienie dwoma palcami buzi w uśmiechu >

SŁONECZKO:
NARRATOR:
NARRATOR:
NARRATOR:
SŁONECZKO:

< pokazanie marionetki słońca i dwukrotne zakreślenie dłońmi okręgu przy
jednoczesnym poruszaniu palcami, które symbolizują promienie słońca >
< pokazanie marionetki chmurki w złym humorze, która zasłania słońce, dwukrotne
zrobienie groźnej miny >

< Komentarz:

Dzieci wykonują te same gesty, co nauczyciel, ale bez marionetki.

< Piosenka - I’M A HUNGRY >
MATERIAŁY: > Marionetka Smoka Memo > ilustracje: lody, sok, piłka —> KN, il. 1a, 1b, 16, 14, 15

DZIECKO:
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On the beach…
Hi dragon. < pokazanie marionetki smoka i pomachanie mu >
What’s wrong? < zrobienie zdziwionej miny >
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MEMO:

DZIECKO:
MEMO:
MEMO:

DZIECKO:
MEMO:
MEMO:

DZIECKO:
MEMO:
DZIECKO:
MEMO:

I’m hungry! < masowanie się po brzuchu >
An ice cream, an ice cream, an ice cream,
please! < złożenie rąk w geście prośby >
Here you are. < podanie smokowi ilustracji lodów >
Thank you!

< udawanie lizania lodów >

I’m thirsty! < udawanie picia >
Some juice, some juice, some juice, < udawanie trzymania szklanki >
please! < złożenie rąk w geście prośby >
Here you are. < podanie smokowi ilustracji soku >
Thank you!
I’m bored! < podparcie głowy na dłoni i zrobienie znudzonej miny, ziewnięcie >
A ball, a ball, a ball, < narysowanie rękoma w powietrzu okręgu i udawanie podrzucenia niewidzialnej piłki >
please! < złożenie rąk w geście prośby >
Here you are. < podanie smokowi ilustracji piłki >
Thank you!
Are you feeling better now? < zrobienie pytającej miny i wyciągnięcie kciuka do góry >
Yes, thank you! < pokiwanie głową >
< Komentarz:

Dzieci wykonują te same gesty co nauczyciel, ale bez marionetek.

< Wierszyk - GOOD MORNING! >
MATERIAŁY: > Marionetki: słońce, owca, statek > ilustracje: morze, góry —> KN, il. 13, 18, 19, 22, 21

Good morning! < udawanie budzenia się >
The sun is going up. < pokazanie marionetki słońca nisko nad ziemią >
The sheep is in the mountains! < pokazanie marionetki owcy i ilustracji gór >
The ship is at the sea! < pokazanie marionetki statku i ilustracji morza >
x 3 < przy pierwszym powtórzeniu - słońce na wysokości barków, przy drugim - słońce nad głową >
The sun is going down. < pokazanie ilustracji słońca na wysokości barków >
The sheep is in the mountains! < jw. >
The ship is at the sea! < jw. >
x 3 < przy pierwszym powtórzeniu - słońce nad ziemią, przy drugim - słońce znika >
Good night! < udawanie kładzenia się spać >
< Komentarz:

Dzieci wykonują gesty symbolizujące słońce (patrz wierszyk Sky Poem), owcę (udawanie robienia na drutach) i statek (udawanie
stania na pokładzie, który się kołysze).

< Nagranie - GOOD MORNING, GOOD NIGHT! >
MATERIAŁY: > Marionetka Smoka Memo —> KN, il. 1a i 1b

Good morning, Memo!
Wake up!
Yaaaaawn!
Wake up!
Yaaaaawn!

Good night, Memo!
Go to sleep!
Snooooore!
Go to sleep!
Snooooore!
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UNIT 2
< Teatrzyk - MEMO AND AN ALIEN >
MATERIAŁY: > Marionetka Smoka Memo, jednego ufoludka —> KN, il. 1a, 1b, 5 > zielona kredka
MEMO:

UFOLUDEK:
MEMO:

- Hi! Hi! Hello! < pokazanie smoka i machanie w geście powitania >
I’m a dragon! < zrobienie groźnej miny i rozczapierzenie palców >
I’m green! < przyłożenie całej dłoni do piersi, a następnie podniesienie zielonej kredki >
- Me too! I’m green! < pokazanie ufoludka, przyłożenie całej dłoni do piersi i podniesienie zielonej kredki >
- Great! Let’s play! < klaskanie, podniesienie dłoni na wysokość uszu i rytmiczne nimi poruszanie >
< Komentarz:

Dzieci wykonują te same gesty, co nauczyciel, ale bez marionetek.

< Nagranie - GO! >
Get into the car!
Green! Goooo!
Red! Stooop!

Green! Goooo!
Red! Stooop!
Green! Goooooooo!

< Piosenka - ALIENS >
MATERIAŁY: > Marionetki 5 ufoludków; ilustracje: planeta, statek kosmiczny —> KN, il. 25, 23, 24

In space… Look!
There are aliens!
There are aliens!
On the planet! < położenie ilustracji planety na ziemi >
One – two – three – four. < ustawianie pojedynczo 4 ufoludków na planecie, po four zabranie ufoludków >
One – two – three – four. < jw. >
One – two – three – four – five! < jw., ale z 5 ufoludkami, pozostawienie ich na planecie >
Sssssss < pokazanie ilustracji statku kosmicznego i udawanie, że statek ląduje na planecie >
One – two – three – four (…)! < jw., ale ustawianie ufoludków na statku kosmicznym >
Zzzzzzz < udawanie, że statek startuje z ufoludkami na pokładzie >
< Komentarz:

Nauczyciel może narysować planetę i statek kosmiczny na dużym arkuszu szarego papieru i rozdać każdemu dziecku komplet
5 marionetek. Wszystkie dzieci układają swoje marionetki na jednej wielkiej planecie i jednym statku. Wersja taneczna: 1 - 2 - 3 - 4 dzieci maszerują rytmicznie: 3 kroki do przodu, na czwarty uderzenie w podłogę, przy 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - uderzenie w podłogę na 4 i 5.
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< Konspekty
lekcji >

Stosowane skróty:
N. = nauczyciel
DZi = dzieci
DZ. = dziecko
KD = książka dla dziecka
KN = przewodnik dla nauczyciela

Miejsca (określenia symboliczne miejsc w sali, w których odbywają się zadania
poszczególnego typy):

Dywanik – miejsce, w którym dzieci siedzą w okręgu czy półokręgu, na wygodnym dywaniku
lub poduszkach

Miejsce do biegania – miejsce, w którym dzieci mają dość przestrzeni, by swobodnie się poruszać
Stoliki – miejsce, w którym dzieci wykonują prace plastyczne (np. przy stoliczkach lub na ziemi, lepiej
nie na dywanie), które jest łatwo posprzątać

UNIT 0 - MEMO
LESSON 1 - HELLO MEMO!
< Wprowadzenie i utrwalenie >
Funkcje 		
< Witanie i żegnanie się >
< Opisywanie umiejętności >
< Przedstawianie się >
< Liczenie do 3 >
< Rozumienie polecenia >

Materiał językowy

		

Hi! Hi! Hello! Bye-bye!
I can fly.
I’m a dragon. (What’s your name?)
I’m Hania/Tymek.
One, two, three.
Stop!

Teksty
Teatrzyk: MEMO
Wierszyki: HELLO MEMO!,
BYE-BYE MEMO!

> Marionetki: Smok Memo (dla N. i każdego DZ.), drzewo (dla N.) —> KN, il. 1a, 1b, 52 > piłka > CD
z rytmiczną piosenką > odtwarzacz > kolorowanka Smoka Memo —> KD, 0.0a > kredki

< 1. Teatrzyk i wierszyk - PRZYWITANIE MEMO, HELLO MEMO! > 10 min. / w dużej grupie / dywanik >
> Marionetka Smoka Memo (dla N. i każdego DZ.)

> Hi! Hi! Hello! I’m a dragon. I can fly. One, two, three.
1.

N. wita się z DZi mówiąc Hello! i machając do nich ręką. Zachęca DZi, by odpowiedziały mu Hello!
i pomachały rączkami. Zaprasza DZi, by usiadły razem z nim w kółeczku.
Nagle zza pleców N. „wyskakuje” Smok Memo i wita się z DZi mówiąc Hi! Hi! Hello! DZi odpowiadają.

2.

N. robi groźną minę, rozczapierza palce i udając, że jest smokiem powtarza kilka razy I’m a dragon!
Następnie porusza ramionami i dodaje I can fly! N. wręcza każdemu DZi marionetkę smoka i prosi, by
DZi naśladowały go i powtarzały razem z nim tę scenkę.

3.

N. prosi, by DZi wstały razem ze swoimi marionetkami. Zaczyna nucić słowa wierszyka Hello Memo!
Macha ręką i śpiewa Hello Memo! One, two, three. (pokazuje po kolei trzy palce) Come and play
with me! (macha ręką jakby przywoływał smoka), powtarza Hello Memo! (macha ręką), Three, two,
one. (pokazuje po kolei trzy palce), We’re having fun! (szeroko się uśmiecha, w radosnym geście unosi
ręce do góry i nimi potrząsa).

4.

N. zachęca DZi, by powtarzały razem z nim wierszyk, wykonując takie gesty jak on.

< 2. Zabawa z piłką - WHAT’S YOUR NAME? > 5 min. / w dużej grupie / dywanik
> Marionetka Smoka Memo (dla N.) > piłka

> (What’s your name?) I’m Hania/Tymek.
N. i DZi stoją w kółeczku. N. udaje, że rozmawia ze smokiem i zadaje mu pytanie What’s your name? Memo
odpowiada I’m Memo. Następnie N. rzuca piłkę do wybranego DZi i pyta What’s your name? Pomaga
udzielić odpowiedzi: I’m Hania. DZ. odrzuca piłkę. Po kolei piłka wędruje do każdego DZ.

< 3. Zabawa ruchowa - ONE, TWO, THREE, STOP! > 5 min. / w dużej grupie / miejsce do biegania
> CD z rytmiczną piosenką > odtwarzacz

> One, two, three. Stop!
N. włącza rytmiczną muzykę i zaczyna maszerować po sali razem z DZi. Wszyscy liczą One, two, three! One,
two, three! Od czasu do czasu N. mówi Stop!, a DZi muszą zamilknąć i stanąć nieruchomo. Po każdej
przerwie DZi zmieniają kierunek marszu.
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< 4. Kolorowanka - A DRAGON > 6 min. / indywidualnie / stoliki
> Kolorowanka Smoka Memo > kredki

> A dragon
1. N. zaprasza DZi do stoliczków. Rozdaje im karty do kolorowania, na których widnieje Smok Memo.
N. pokazuje DZi kartę i mówi Look, this is Memo, a dragon. DZi powtarzają kilka razy a dragon, a
dragon, a dragon. Następnie N. zachęca DZi, by pokolorowały smoka.
2. Po zakończonej pracy DZi pokazują N. swoje dzieła, a on chwali je mówiąc Great job! Well done!

< 5. Wierszyk - POŻEGNANIE BYE-BYE MEMO! > 4 min. / w dużej grupie / dywanik
> Marionetki: Smok Memo, drzewo (dla N.)

> Bye-bye! One, two, three.
1. N. zaprasza DZi do kółeczka. Trzyma w ręce Smoka Memo i drzewo. Zaczyna machać do smoka
na pożegnanie i nuci Bye-bye Memo! (macha ręką) One, two, three. (pokazuje po kolei trzy palce) Let’s
go down the tree! (smok schodzi z drzewa) Bye-bye Memo! (macha ręką) Three, two, one. (pokazuje
po kolei trzy palce) It was super fun! (szeroko się uśmiecha, w radosnym geście unosi ręcę do góry
i nimi potrząsa).
2. DZi razem z N. powtarzają wierszyk, wykonując wszystkie gesty i żegnając Smoka Memo.

Dodatkowe zabawy:
1. WHAT’S YOUR NAME?
N. rzuca piłkę do jednego z DZi i pyta What’s your name? DZ. odpowiada I’m Tymek. Następnie DZ.
rzuca piłkę do innego DZ., które się przedstawia i podaje piłkę dalej. Piłka wędruje do wszystkich DZi,
a one podają swoje imiona.
2. MEMO’S WORDS
N. i DZi siedzą w kółeczku. N. trzyma w ręce Smoka Memo i udaje, że smok szepcze mu coś do ucha (np.
dragon). N. szepcze do pierwszego DZ. po prawej słowo dragon, to DZ. do kolejnego DZ., itd. Zadaniem
ostatniego DZ. jest powiedzieć głośno to, co usłyszało.
3. Smoczy teatrzyk MEMO
N. razem z DZi powtarza scenki z teatrzyku.
4. HELLO, BYE-BYE GAME
DZi stoją w kółeczku i trzymają się za ręce. Gra cichutko muzyka. Chodzą w kółko, rytmicznie się kołysząc.
Od czasu do czasu N. mówi głośno Hello! Wtedy DZi klaszczą w rączki. Gdy mówi Bye-bye!, DZi tupią
nóżkami.
5. Rysujemy Smoka Memo
N. wspólnie z DZi rysuje Smoka Memo na dużym arkuszu papieru. Pracę zawiesza w sali.
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17

UNIT 0 - MEMO
LESSON 2 - A BOY AND A GIRL
< Wprowadzenie >
Funkcje 		
< Przedstawianie się >
< Rozumienie polecenia >

Materiał językowy

		

I’m a boy/a girl.
Go!

Teksty
Piosenka: I’M A DRAGON

< Utrwalenie i przypomnienie >
Funkcje 		
< Witanie i żegnanie się >
< Liczenie do 3 >
< Przedstawianie się >
< Opisywanie umiejętności >
< Rozumienie polecenia >

Materiał językowy

		

Hi! Hi! Hello! Bye-bye!
One, two, three.
I’m a dragon. (What’s your name?)
I’m Hania/Tymek.
I can fly!
Stop!

Teksty
Wierszyki: HELLO MEMO!,
BYE-BYE MEMO!

> Marionetki: Smok Memo, drzewo (dla N.), dziewczynka, chłopiec (dla N. i każdego DZ.) —> KN, il. 1a, 1b,
52, 2, 3 > kolorowanka dziewczynki i chłopca —> KD, 0.0b > kredki > CD z piosenką I’M A DRAGON oraz
ze spokojną piosenką > odtwarzacz

< 1. Zabawa i wierszyk - PRZYWITANIE HELLO MEMO! > 7 min. / w dużej grupie / dywanik >
> Marionetka Smoka Memo (dla N.)

> Hello! (What’s your name?) I’m Hania/Tymek. One, two, three.
1. N. prosi, by DZi usiadły na dywanie. Macha do DZi ręką i wita się, mówiąc Hello! Powtarza przywitanie
kilkakrotnie, aż DZi odpowiedzą mu Hello!
2. N. robi zdziwioną minę, potem robi minę jakby coś mu zginęło, zaczyna czegoś szukać, w końcu mówi
Where’s Memo? Where’s my dragon? N. prosi DZi, by razem z nim zawołały Memo. Wszyscy wołają
Memooo!, a gdy Memo „wychodzi” zza pleców N., witają go mówiąc Hello Memo!
3. DZi siedzą na dywanie. N. wstaje i mówi What’s your name?, po czym przedstawia się, mówiąc
I’m Hania. Podaje rękę DZ. siedzącemu po jego lewej stronie, zachęca do wstania, zadaje pytanie
What’s your name? i mówi razem z nim I’m Tymek. W ten sposób DZi kolejno podają sobie ręce, wstają
i przedstawiają się.
4. Gdy wszystkie DZi już stoją w kółeczku trzymając się za ręce, N. razem z nimi nuci słowa wierszyka
Hello Memo!, wykonując te same gesty co na poprzedniej lekcji.

< 2. Piosenka - I’M A DRAGON > 8 min. / w dużej grupie / dywanik >
> Marionetki: Smok Memo, drzewo (dla N.), dziewczynka i chłopiec (dla N. i każdego DZi) > CD z piosenką
I’M A DRAGON > odtwarzacz

> I’m a girl/a boy/a dragon. Hello! Bye-bye! I can fly!
1. N. i DZi siedzą na dywanie. N. pokazuje DZi marionetkę dziewczynki i mówi Look, a girl, a girl. DZi
powtarzają 3 razy a girl, a girl, a girl. Następnie pokazuje marionetkę chłopca i mówi Look, a boy,
a boy. DZi powtarzają 3 razy a boy, a boy, a boy.
2. N. rozdaje wszystkim DZi po 2 marionetki (chłopca i dziewczynkę). Gdy mówi a boy, DZi podnoszą
do góry marionetkę chłopca, gdy mówi a girl, marionetkę dziewczynki.
3. N. wstaje i śpiewa piosenkę I’M A DRAGON. Pokazując odpowiednie marionetki i wykonując odpowiednie czynności, zapoznaje DZi z piosenką. Następnie prosi DZi, by razem z nim zaśpiewały piosenkę
2 razy. Na koniec DZi udają smoka, rozpościerają szeroko ręce i powtarzają razem z N. I can flyyyyyy!
18
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< 3. Zabawa ruchowa - A GIRL, A BOY, A DRAGON >

5 min. / w dużej grupie / miejsce do biegania >

> CD ze spokojną piosenką > odtwarzacz > marionetki: smok, dziewczynka, chłopiec (dla N.)

> Stop! Go! A girl, a boy, a dragon
N. włącza spokojną muzykę i zaczyna maszerować po sali razem z DZi. Od czasu do czasu przerywa
muzykę, podnosi do góry marionetkę chłopca i mówi głośno A boy! Boys! Stop! Wtedy chłopcy muszą się
zatrzymać, a dziewczynki mogą maszerować dalej. Następnie N. ponownie włącza muzykę i mówi Go! DZi
maszerują. Po chwili znów wyłącza muzykę. Na hasło A girl! Girls! Stop! dziewczynki stoją w miejscu,
a chłopcy spacerują dalej. Gdy powie A dragon!, zatrzymują się wszyscy.

< 4. Kolorowanka - A BOY AND A GIRL > 7 min. / indywidualnie/ stoliki >
> Kolorowanka dziewczynki i chłopca > kredki

> I’m a boy/a girl.
1. N. zaprasza DZi do stoliczków. Rozdaje im karty do kolorowania. N. pokazuje DZi kartę i mówi Show
me a boy. DZi wskazują na chłopca i powtarzają a boy. Potem mówi Show me a girl. DZi wskazują
na dziewczynkę i powtarzają a girl. Następnie N. zaprasza DZi, by pokolorowały chłopca i dziewczynkę
używając swoich ulubionych kolorów.
2. Po zakończonej pracy DZi pokazują N. swoje dzieła i z pomocą N. mówią I’m a girl/a boy., a on chwali
je mówiąc Great! Well done!

< 5. Wierszyk - POŻEGNANIE BYE-BYE MEMO! > 3 min. / w dużej grupie / dywanik >
Marionetki: Smok Memo, drzewo (dla N.)

> Bye-bye! One, two, three.
N. zaprasza DZi do kółeczka i nuci z dziećmi wierszyk na pożegnanie, wykonując te same gesty co
na poprzedniej lekcji.

Dodatkowe zabawy:
1. WHERE IS MEMO?
N. chowa Smoka Memo a DZi szukają go.
2. MEMO’S WORDS
N. i DZi siedzą w kółeczku. N. trzyma w ręce Smoka Memo i udaje, że smok szepcze mu coś do ucha
(np. boy, girl, dragon). N. szepcze do pierwszego DZ. po prawej słowo dragon, to DZ. do kolejnego DZ.
i tak po kolei DZi szepczą usłyszane słowo. Zadaniem ostatniego DZ. jest powiedzieć głośno
to, co usłyszało.
3. Kolorowanie marionetek
Dziewczynki kolorują marionetki dziewczynek, a chłopcy chłopców lub każde dziecko wybiera ulubioną
marionetkę.
4. Piosenka I’M A DRAGON
DZi jeszcze raz śpiewają piosenkę, ale tym razem zamiast na marionetki, pokazują na chłopców
i dziewczynki w grupie.
5. ONE, TWO, THREE, CLAP!
N. i DZi siedzą w kółeczku na dywanie. N. wypowiada liczbę, np. One!, po czym klaszcze w dłonie jeden
raz. DZi powtarzają razem z nim. Następnie mówi One, two! i klaszcze 2 razy. Powtarza razem z DZi.
Potem One, two, three!, klaszcze 3 razy i powtarza z DZi. Na koniec N. klaszcze odpowiednią ilość razy
(od jeden do trzech) a DZi mówią, ile razy zaklaskał, podając cyfrę w j. angielskim.
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UNIT 0 - MEMO
LESSON 3 - I’M A DRAGON
< Wprowadzenie >
Funkcje 		
< Wyrażanie zgody i sprzeciwu >

Materiał językowy

		

Teksty

		

Teksty

Yes! No!

< Utrwalenie i przypomnienie >
Funkcje 		
< Witanie i żegnanie się >
< Liczenie do 3 >
< Przedstawianie się >
< Rozumienie poleceń >
< Opisywanie umiejętności >

Materiał językowy

Hi! Hi! Hello! Bye-bye!
One, two, three.
I’m a boy/a girl/a dragon.
(What’s your name?) I’m Hania/Tymek.
Go! Stop!
I can fly!

Wierszyki: HELLO MEMO!,
BYE-BYE MEMO!
Piosenka: I’M A DRAGON

> Marionetki: Smok Memo, drzewo (dla N.) —> KN, 1a, 1b, 52 > maska Smoka Memo dla każdego DZ.
(ksero na kolorowym papierze) —> KN, Maska smoka > karta I’M A DRAGON z 4 niepokolorowanymi polami
oraz z zestawem wyciętych przez N. 4 obrazków dla każdego DZ. —> KD, 0.1 > klej (kilka tubek) > CD
z piosenką I’M A DRAGON > odtwarzacz

< 1. Zabawa i wierszyk - PRZYWITANIE HELLO MEMO! > 6 min. / w dużej grupie / dywanik >
> Marionetka Smoka Memo (dla N.)

> Hello! (What’s your name?) I’m Hania/Tymek. One, two, three.
N. wita się z DZi mówiąc Hello! DZi odpowiadają Hello! Smok Memo również wita się z DZi. Następnie DZi
się przedstawiają tak jak na lekcji 0.2 oraz nucą powitalny wierszyk.

< 2. Zabawa z maską smoka - A DRAGON > 11 min. / w dużej grupie / dywanik >
> Maska Smoka Memo dla każdego DZ.

> I’m a dragon. Yes! No! I’m Hania/Tymek. Go! Stop! I can fly!
1. N. i DZi siedzą na dywanie. N. pokazuje maskę Smoka Memo i mówi a dragon. DZi powtarzają a dragon.
Następnie N. podaje każdemu DZ. maskę, a DZi przykładają maski do twarzy i bawią się, mówiąc
z pomocą N. I’m a dragon.
2. Następnie N. odwraca się plecami do DZi i mówi Change places, please. DZi w tym czasie zamieniają
się miejscami. N. musi zgadnąć, kto kryje się za daną maską Smoka Memo. N. pyta Are you Hania? DZ.
odpowiada Yes! I’m Hania. albo No! I’m Ola.
3. N. prosi DZi, by wstały i ustawiły się w rzędzie. Na hasło Go! DZi robią duże kroki w przód, a na hasło
Stop! zatrzymują się. N. powtarza polecenia kilka razy.
4. Następnie N. i DZi rozpościerają szeroko ręce i udając, że latają, mówią I can flyyyyyy!

< 3. Praca plastyczna i piosenka - I’M A DRAGON > 10 min. / indywidualnie / stoliki >
> Karta I’M A DRAGON + 4 obrazki dla każdego DZ. > klej > CD z piosenką I’M A DRAGON > odtwarzacz

> I’m a dragon/a girl/a boy. Hello! Bye-bye!
1. N. zaprasza DZi do stolików. Rozdaje DZi karty pracy, na których znajdują się postacie z pustymi polami
na miejscu głów: Smok Memo, dziewczynka i chłopiec.
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2. N. pokazuje na swojej karcie dziewczynkę i zadaje pytanie Who’s this? DZi zgadują A girl! To samo
z postacią chłopca i smoka (A boy! A dragon!).
3. N. rozdaje DZi wycięte obrazki z głowami bohaterów i prosi, by DZi przykleiły je na właściwe miejsce.
Demonstruje na jednym przykładzie, następnie mówi Paste a boy, a girl, a dragon.
4. Po zakończonej pracy N. wraz z DZi śpiewają piosenkę I’M A DRAGON, wskazując na przyklejone postaci
na karcie.

< 4. Wierszyk - POŻEGNANIE BYE-BYE MEMO! > 3 min. / w dużej grupie / dywanik >
Marionetki: Smok Memo, drzewo (dla N.)

> Bye-bye! One, two, three.
N. zaprasza DZi do kółeczka. Trzyma w ręce Smoka Memo i drzewo. DZi razem z N. śpiewają Bye-bye Memo,
wykonując wszystkie gesty i żegnając Smoka Memo.

Dodatkowe zabawy:
1. WHERE IS...?
N. chowa kolejno: marionetkę Smoka Memo, dziewczynki, chłopca a DZi próbują je znaleźć.
2. Smoczy teatrzyk MEMO
N. i DZi bawią się w teatrzyk z marionetkami smoka.
3. WHO’S THIS?
N. kładzie na dywanie obrazek smoka, dziewczynki i chłopca. Odwraca je, tak by DZi nie widziały,
co na nich jest. Następnie wskazuje kartę i pyta Who’s this? Zadaniem DZi jest odgadnięcie, kto może
znajdować się na karcie.
4. PUZZLE MEMO
N. dzieli DZi na grupki 2-4 os. Rozdaje DZi puzzle (np. pocięta na 6-8 cz. ilustracja —> KD, 0.0a) i prosi,
by ułożyły Smoka Memo.
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UNIT 0 - MEMO
LESSON 4 - WHERE’S MY HOUSE?
< Wprowadzenie >
Funkcje 		
< Wyrażanie radości >
< Nazywanie miejsca i rzeczy >
< Rozumienie poleceń >
< Liczenie obiektów (do 3) >

Materiał językowy

		

Great!
a house, a tree
Clap your hands. Turn around.
Sit down. Stand up. Fly.
One! Two! Three!

Teksty
Rozmowa: WHO ARE YOU?

< Utrwalenie i przypomnienie >
Funkcje 		
< Witanie i żegnanie się >
< Liczenie do 3 >
< Przedstawianie się >
< Opisywanie umiejętności >

Materiał językowy

		

Hi! Hi! Hello! Bye-bye!
One, two, three.
I’m a boy/a girl/a dragon.
(What’s your name?) I’m Hania/Tymek.
I can fly!

Teksty
Wierszyki: HELLO MEMO!,
BYE-BYE MEMO!
Piosenka: I’M A DRAGON

> Marionetki: Smok Memo, drzewo, dziewczynka, chłopiec (dla N.) —> KN, il. 1a, 1b, 52, 2, 3 > karty
z labiryntem dla wszystkich DZi —> KD, 0.2 > kredki > flashcards 1, 2, 3 > rysunki domku i drzewa wykonane
przez N. > CD z rozmową WHO ARE YOU?, piosenką I’M A DRAGON oraz ze spokojną muzyką > odtwarzacz

< 1. Zabawa i wierszyk - PRZYWITANIE HELLO MEMO! > 6 min. / w dużej grupie / dywanik >
> Marionetka Smoka Memo (dla N.)

> Hello! (What’s your name?) I’m Hania/Tymek. One, two, three.
N. wita się z DZi mówiąc Hello! DZi odpowiadają Hello! Smok Memo również wita się z DZi. Następnie Dzi
się przedstawiają tak jak na lekcji 0.2 oraz nucą powitalny wierszyk.

< 2. Zabawa ruchowa - FLASHCARDS 1, 2, 3 > 4 min. / w dużej grupie / miejsce do biegania >
> Flashcards 1, 2, 3 > CD ze spokojną muzyką > odtwarzacz

> One! Two! Three!
1. N. zaprasza DZi do zabawy. Pokazuje DZi karty, na których widnieją odpowiednio kropki: jedna, dwie
lub trzy. Razem z dziećmi liczy kropki na każdej karcie. Powtarza razem z DZi One! Two! Three!
2. N. i DZi spacerują swobodnie po dywanie, kołysząc się w rytm muzyki. Gdy N. podnosi wysoko kartę
z jedną kropką i mówi One!, zadaniem DZi jest stanąć pojedynczo. Gdy pokazuje kartę z dwoma
kropkami i mówi Two!, DZi łącza się w pary, natomiast na Three!, DZi łączą się w trójki.

< 3. Nagranie i karta pracy - WHERE’S MY HOUSE? > 10 min. / indywidualnie / stoliki >
> Marionetka Smoka Memo (dla N.) > labirynt dla wszystkich DZi > kredki > rysunki domku i drzewa > CD z rozmową
WHO ARE YOU? > odtwarzacz

> I’m a dragon/a girl/a boy. One, two! a house, a tree
1. N. prosi DZi, by zajęły miejsca przy stoliczkach. Pokazuje im kartę pracy - labirynt. Wskazuje na Smoka
Memo i mówi Look, this is Memo, a dragon. Oh, and a girl, and a boy and…Who is this? (pokazuje
drugiego smoka) A dragon!!! One, two! Two dragons!
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2. N. włącza nagranie rozmowy i prosi, by DZi wskazywały na odpowiednie postaci, które słyszą na nagraniu.
Po wysłuchaniu rozmowy N. pyta Who says? I’m a dragon. I’m a girl. I’m a boy. I’m a dragon too. Show
me! DZi wskazują właściwe postaci.
3. Następnie N. pokazuje DZi rysunek domku i mówi Look! This is a house. DZi powtarzają a house, a house,
a house. Potem pokazuje rysunek drzewa mówiąc This is a tree. DZi powtarzają a tree, a tree, a tree.
N. przykłada marionetkę Smoka Memo do drzewa i mówi This is Memo’s house.
4. N. wskazuje palcem Smoka Memo na karcie, wskazuje domek smoka i mówi Help Memo find his house.
Prosi, by DZi narysowały paluszkiem drogę smoka do domu, mówiąc Follow with your finger. Rozdaje DZi
kredki i mówi Draw a line to Memo’s house. DZi prowadzą Memo do domu, rysując linię.
5. Po skończonej pracy N. bierze kredkę i udaje, że prowadzi Smoka Memo do domu. Zadaniem DZi jest
„wcielenie się” w postacie, które mija smok, i odegranie scenek. Gdy Memo przechodzi obok drugiego
smoka, DZi mówią Hello! I’m a dragon., gdy Memo mija dziewczynkę, Dzi mówią Hello! I’m a girl., a gdy
mija chłopca - Hello! I’m a boy. Za każdym razem Memo odpowiada Hello! Great! Po skończonej zabawie
N. uśmiecha się i mówi Good job! Well done!

< 4. Piosenka - I’M A DRAGON >

7 min. / w dużej grupie / miejsce do biegania >

> Marionetki: Smok Memo, dziewczynka, chłopiec (dla N.) > CD z piosenką I’M A DRAGON > odtwarzacz

> Clap your hands! Turn around! Sit down, dance! Stand up, fly! I can fly!
1. N. zaprasza DZi na dywanik. Zachęca DZi, by zaśpiewały z nim piosenkę. N. pokazuje odpowiednie
marionetki, a DZi śpiewają i wykonują odpowiednie czynności: Clap your hands! Turn around!
Sit down, dance! Stand up, fly!
2. DZi śpiewają piosenkę 2 razy. Na koniec DZi udają smoka, rozpościerają szeroko ręce i powtarzają razem
z N. I can flyyyyyy!

< 5. Wierszyk - POŻEGNANIE BYE-BYE MEMO! > 3 min. / w dużej grupie / dywanik >
> Marionetki: Smok Memo, drzewo (dla N.)

> Bye-bye! One, two, three.
N. zaprasza DZi do kółeczka. Trzyma w ręce Smoka Memo i drzewo. DZi razem z N. śpiewają Bye-bye Memo,
wykonując gesty jak na lekcji 0.1.

Dodatkowe zabawy:
1. A HOUSE
DZi rysują domek Smoka Memo albo kolorują skserowaną przez nauczyciela ilustrację domku smoka
—> KN, il. 52.
2. MEMO’S WORDS
DZi szepczą po kolei do ucha wybrane słowa (dragon, girl, boy, Hello! Bye-bye!). Ostatnie DZ. mówi
głośno usłyszane słowo.
3. SAY HELLO/BYE-BYE TO MEMO
DZi spacerują po dywanie. Od czasu do czasu do wybranego DZ. podchodzi N. z marionetką Smoka
Memo. Zadaniem DZ. jest powiedzieć Hello!, gdy Memo podchodzi oraz Bye-bye!, gdy odchodzi.
4. WHO ARE YOU?
DZi słuchają nagrania WHO ARE YOU? i pokazują odpowiednie marionetki.
5. LOOK AND SAY…
N. pokazuje DZi ilustrację, ze smokiem, chłopcem, dziewczynką. Zachęca DZi, by powtórzyły słówko tyle
razy, ile pokaże palców. Pokazuje od 1 do 3 palców.
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UNIT 0 - MEMO
LESSON 5 - MEMO’S HOUSE - POWTÓRZENIE
< Utrwalenie i przypomnienie >
Funkcje 		
< Witanie i żegnanie się >
< Liczenie do 3 >
< Przedstawianie się >
< Nazywanie miejsca i rzeczy >
< Rozumienie poleceń >
< Opisywanie umiejętności >
< Wyrażanie radości >

Materiał językowy

		

Teksty

Hi! Hi! Hello! Bye-bye!
One, two, three.
I’m a boy/a girl/a dragon.
(What’s your name?) I’m Hania/Tymek.
a house, a tree
Stop! Go! Clap your hands! Turn
around! Sit down, dance! Stand up, fly!
I can fly!
Great!

Wierszyki: HELLO MEMO!,
BYE-BYE MEMO!
Piosenka: I’M A DRAGON

> Rysunek domku wykonany przez N. > duży arkusz papieru > wycięte kolorowe liście dla wszystkich DZi
> klej (kilka tubek) > kolorowe pisaki (dla N.) > zdjęcia DZi > ilustracja Smoka Memo —> KN, il. 1a
> marionetki: Smok Memo i drzewo (dla N.) —> KN, il. 1a, 1b, 52 > CD z piosenką I’M A DRAGON, > odtwarzacz

< 1. Zabawa i wierszyk - PRZYWITANIE HELLO MEMO! > 6 min. / w dużej grupie / dywanik >
> Marionetka Smoka Memo (dla N.)

> Hello! (What’s your name?) I’m Hania/Tymek. One, two, three.
N. wita się z DZi mówiąc Hello! DZi odpowiadają Hello! Smok Memo również wita się z DZi. Następnie Dzi
się przedstawiają tak jak na lekcji 0.2 oraz nucą powitalny wierszyk.

< 2. Projekt domku Memo, cz. 1 - MEMO’S HOUSE >

8 min. /w dużej grupie/ stoliki >

> Rysunek domku > marionetki: Memo i drzewo > duży arkusz papieru > kolorowe liście > klej

> Stop! Go! A house, a tree
1. N. prosi DZi, by wstały i ustawiły się w rzędzie. Na hasło Go! DZi robią małe kroki w przód, a na hasło
Stop! zatrzymują się przy stoliczkach.
2. N. prosi DZi, aby usiadły. Pokazuje rysunek domku i marionetkę smoka i wyjaśnia, że będą robić domek
Smoka Memo. Mówi We’re going to make Memo’s house. N. pokazuje marionetkę drzewa-domku
Smoka. Yes, a house. DZi powtarzają jak echo a house, a house, a house.
3. N. rozdaje DZi kolorowe listki i mówi, że za chwilkę będą nimi ozdabiać domek Smoka Memo. Następnie
rysuje pień drzewa na dużym arkuszu papieru, zostawiając odpowiednio dużo miejsca na przyklejenie
liści. Wskazuje na drzewo i mówi Look, a tree. DZi powtarzają a tree, a tree. Bierze jeden listek,
przykłada do drzewa i mówi Paste the leaves on the tree. DZi z pomocą N. przyklejają kolorowe listki,
tak by powstało piękne drzewo.

< 3. Piosenka i zabawa ruchowa - I’M A DRAGON >

5 min. / w dużej grupie / miejsce do biegania >

> Marionetki: Smok Memo, drzewo, dziewczynka, chłopiec (dla N.) > CD z piosenką > odtwarzacz

> Clap your hands! Turn around! Sit down, dance! Stand up, fly! I can fly!
N. zaprasza DZi do zabawy. Włącza piosenkę i zaczyna tańczyć razem z nimi. N. pokazuje DZi
odpowiednie marionetki i wykonuje z nimi wszystkie czynności z piosenki. Na końcu DZi udają latanie
i mówią I can flyyyyyy!
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< 4. Projekt domku Memo, cz. 2 - MEMO’S HOUSE >

8 min. /w dużej grupie/ stoliki >

> Kolorowe pisaki (dla N.) > zdjęcia DZi > klej > ilustracja Smoka Memo

> Hello! I’m a dragon/a boy/a girl. I’m Hania/Tymek. Great!
1. DZi, z pomocą N., przyklejają swoje zdjęcia na wybrane liście na drzewku. N. podpisuje zdjęcia imionami
DZi i przykleja Smoka Memo obok drzewa.
2. Po skończonej pracy N. prosi, by DZi pokazały swoje zdjęcia i przedstawiły się. Zaczyna, udając Smoka
Memo Hello! I’m Memo. I’m a dragon. Potem po kolei przedstawiają się wszystkie DZi (Hello! I’m Tymek.
I’m a boy. I’m Hania. I’m a girl. Bye-bye!). Za każdym razem „Memo” reaguje mówiąc Hello! Great!
3. N. z uznaniem chwali DZi Great job! Well done! Super! i umieszcza gotowy domek Memo w sali DZi,
w widocznym miejscu.

< 5. Wierszyk - POŻEGNANIE BYE-BYE MEMO! > 3 min. / w dużej grupie / dywanik >
> Marionetki: Smok Memo, drzewo (dla N.)

> Bye-bye! One, two, three.
N. zaprasza DZi do kółeczka. Trzyma w ręce Smoka Memo i drzewo. DZi razem z N. śpiewają Bye-bye Memo,
wykonując gesty jak na lekcji 0.1.

Dodatkowe zabawy:
1. Smoczy teatrzyk MEMO
N. razem z DZi przedstawia scenki z teatrzyku.
2. FLASHCARDS – zabawa przy muzyce
N. rozmieszcza w różnych miejscach sali karty z kropkami, zastępującymi liczby 1, 2, 3. DZi maszerują
w rytm muzyki i gdy N. mówi One!, biegną do karty z jedną kropką, i tak po kolei z pozostałymi kartami.
3. Piosenka I’M A DRAGON
DZi śpiewają piosenkę razem z N.
4. WHO ARE YOU?
DZi odgrywają scenki z nagrania Who are you? Dziewczynki mają marionetki dziewczynek, chłopcy
chłopców, a N. Smoka Memo i smoczycy.
5. MEMO AND A DRAGON GIRL
DZi rysują Smoka Memo i smoczycę.
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> Praca plastyczna nr 3

a castle
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> Ilustracja nr 49
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