KLASA 5/5th grade:
Witaj 😊
Uczyć się można zawsze i wszędzie, można też korzystać z wszelkich dostępnych materiałów. Nie kieruj się
tym, co piszą wydawnictwa – nie musisz uczyć się z podręcznika. Tak zwany numer dopuszczenia to tylko
chwyt marketingowy, nie jest ani wymagany, ani istotny. Jeżeli zależy Ci jednak na nauce według
podręcznika, wybierz jakikolwiek – może być i sprzed 10 lat 😊
Poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci zorganizować naukę w sposób, jaki najbardziej Ci
odpowiada. Pomogą również podejść do egzaminu z otwartą głową i pewnością siebie. Sam egzamin to
dwie części – część pisemna i ustna. To znaczy, że trochę porozmawiamy, a potem (albo najpierw, to zależy
jak się umówimy) rozwiążesz sam kilka zadań. I już 😊

Oto moje propozycje źródeł i materiałów (wymieniłam tylko kilka, które znam i
lubię – internet, księganie i biblioteki są jednak pełne wspaniałych
możliwości. Czerp z nich garściami).
ŚWIETNE APLIKACJE:
Duolingo – uczy od A do Z
apki utworzone przez Wobble Monkey English, np. Nauka Angielskiego Gramatyki: Podstawowy Kurs ESL
– jest ich kilka, są świetne do ćwiczeń (mniej do samej nauki)
aplikacje British Council, np. seria Johnny Grammar
wypuszczona przez Zeny App 6 Minute Learning English for BBC
Wordable – tu poćwiczysz głównie słownictwo
Wordscapes – tu również
STRONY INTERNETOWE, na których znajdziesz mnóstwo ćwiczeń ale i dokładne wyjaśnienia mniej lub
bardziej skomplikowanych zagadnień:
www.Ang.pl
www.Liveworksheets.com
www.testyourenglish.pl
PODRĘCZNIK WRAZ Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ:
Ja polecam Ci np. Junior Explorer 5, wydany przez Nową Erę. Jeżeli chcesz, ten podręcznik chętnie Ci
wypożyczymy, a zeszyt ćwiczeń do niego dostaniesz wtedy na własność. Pamiętaj jednak, że każdy
podręcznik to tylko i aż podręcznik – z jednej strony sam Cię niczego nie nauczy, z drugiej – w każdym
znajdziesz mniej więcej te same treści i zagadnienia, więc wybierz po prostu taki, który Ci pasuje 😊
Powyższy podręcznik znajdziesz również tutaj:
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Junior-Explorer_[kl_5][pr_2018][small]/
a ćwiczenia do niego tutaj:
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Junior-Explorer-Cwiczenia_[kl_5][pr_2018][small]/

GRY KARCIANE I PLANSZOWE:
np. Creativo: https://creativo-english.com, ale i wiele, wiele innych.
READINGS:
Czyli fantastyczne krótkie książeczki w języku angielskim, dopasowane do Twojego poziomu znajomości
języka. Poruszają ciekawe tematy, a na końcu zazwyczaj znajdziesz też kilka ćwiczeń, pozwalających
poćwiczyć słownictwo i struktury gramatyczne, które się pojawiły w książce.
Podpowiadam Ci tu moje dwie ulubione serie, a jest ich oczywiście mnóstwo – na pewno znajdziesz coś, co
interesuje akurat Ciebie i jest dopasowane do Twojego poziomu. Zazwyczaj możesz wybierać między
poziomami od 1 do 6 i całą masą ciekawych tematów. Uwierz mi, możesz czytać po angielsku już teraz 😊
Seria Read and Discover, wydawnictwa Oxford
Seria Pearson English Kids Readers, wydawnictwa Pearson
KSIĄŻKI – ĆWICZENIA:
Mnóstwo ćwiczeń z gramatyki, dobrze wyjaśnione wszelkie zawiłości:
Practical Grammar Level 1, wydana przez Heinle, napisana przez Davida Riley i Johna Hughes’a.
Essential Grammar in Use, wydawnictwo Cambridge, autor: Raymond Murphy.
Mam też egzaminy pisemne, zdawane przez Dzieciaki w poprzednich latach – jeżeli chcesz rzucić na nie
okiem, daj mi znać, a chętnie Ci je udostępnię. Twój będzie bardzo podobny 😊
Przykładowe zadania do wykonania podczas egzaminu ustnego:
1. Przedstaw mi swojego ulubionego bohatera. Postaraj się opisać jego wygląd, charakter, jakieś cechy
charakterystyczne. Opisz go tak, żebym potrafiła go sobie wyobrazić 😊
2. Opowiedz mi o swoich wakacjach - opowiedz o miejscach w które się udajesz. Masz jakieś swoje
ulubione? Dlaczego?
3. Opisz jak wygląda Twój dzień. Co najbardziej lubisz robić i dlaczego to jest dla Ciebie takie fajne?
4. Opisz jak wygląda Twój pokój. Podaj szczegóły, takie jak kolory, położenie przedmiotów (przed, za,
pomiędzy, u góry, nad, obok).
5. Opowiedz mi o swoim hobby. Może masz psa? Konia? Rybki? Malujesz albo składasz modele
samolotów? Ćwiczysz aikido albo pływanie? Opowiedz mi dlaczego to jest dla Ciebie fajne.
6. Które sporty lubisz? Co w nich lubisz najbardziej? Oglądasz je w telewizji czy uprawiasz? Z jakiego kraju
się wywodzi?
7. Wybierz sobie jedno zdjęcie i opowiedz mi, co na nim widzisz. Staraj się podać sporo
charakterystycznych szczegółów.
8. Chciałabym dowiedzieć się czegoś o Twoim przyjacielu lub przyjaciółce. Postaraj się mi coś o nich
opowiedzieć. Jak ma na imię? Gdzie mieszka? Co lubi robić w życiu?
9. Opowiedz mi trochę o swojej rodzinie – kto jest kim? Jak poszczególne osoby mają na imię? Kto
wykonuje jaki zawód/ co robią w życiu?
10. Pomyśl o trzech rzeczach, które potrafisz robić i opowiedz mi o nich. Następnie opowiedz mi o jakieś
jednej, której nie potrafisz robić, a bardzo byś chciał/ chciała. Co stoi na przeszkodzie żebyś zaczęła/
zaczął to robić?
Będę Ci pomagać i zadawać dodatkowe pytania – jestem po Twojej stronie 😊
Zapraszam również do Galileowej biblioteki 😊 No i pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na moją pomoc,
więc śmiało – bądźmy w kontakcie!
Kasia

