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prowadzenie
Czym jest Przyspiesz z angielskim?
Przyspiesz z angielskim to druga z serii trzech książeczek do nauki języka angielskiego
dla dzieci w wieku szkolnym. Może ona służyć jako materiał dodatkowy, uzupełniający
lub utrwalający wiedzę dziecka nabytą w szkole lub podczas dodatkowych lekcji języka
angielskiego. Jest to również znakomity materiał przygotowujący do testów Young
Learners English (YLE) Cambridge na poziomie Movers.
Głównym celem pracy i zabawy z książeczką jest utrzymanie motywacji dziecka do
nauki języka angielskiego na wysokim poziomie poprzez ciekawe i wciągające materiały
edukacyjne. Ponadto, różnorodne ćwiczenia zawarte w niniejszej publikacji pomagają
dziecku przyswoić przydatne słownictwo, utrwalić wybrane struktury gramatyczne
oraz zapoznać się z zadaniami, które można napotkać podczas zdawania testu YLE
Cambridge.

Dla kogo przeznaczona jest Przyspiesz z angielskim?
Książeczka jest skierowana przede wszystkim do dzieci w wieku 9-10 lat. W zależności
od poziomu zaawansowania językowego może też być bardzo atrakcyjną pomocą
w nauce angielskiego dla dzieci tak starszych, jak i młodszych. Niemal każde dziecko
powinno być w stanie uczyć się z niej samodzielnie lub z minimalną pomocą rodzica.
Klarowne i precyzyjne polecenia, którymi opatrzono wszystkie ćwiczenia, bez problemu
poprowadzą je przez materiał.

Co zawiera ksi¹¿
¿eczka?
Książeczka podzielona jest na 13 lekcji.
Każda lekcja rozpoczyna się od wprowadzenia nowych ciekawych słówek, po czym
ćwiczone jest ich użycie w praktyce poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy językowe:
krzyżówki, wyszukiwanie słówek w rozsypance literowej, łączenie lub układanie wyrazów,
zadania otwarte i inne. W ten sposób dziecko przyswoi materiał łatwo, poprzez zabawę
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This page is for you!
What is your name?

Paste your photo here


How old are you?


Have you got any brothers
or sisters?


Have you got any pets?


What is your best friend’s name?


Draw your best friend or your
sister or brother or your pet

City Map

Mapa miasta

1. Wpisz numery obrazków obok ich nazw.
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