Unit 4 TRANSPORT - TRANSPORT
AFTER COMPLETING THIS UNIT, CHILDREN SHOULD:
understand rhymes and songs and be able to illustrate them with gestures
tell and act out the story THE SIX WITCHES using gestures, words and simple sentences
understand (point or show) the names of city objects and transport related activities;
be able to answer the questions What are you doing?, What is she doing? in English.

STRUCTURES USED IN THIS UNIT:
KEY:
- The Present Continuous Tense - Present Continuous
Prowadzę samochód - I’m driving a car.
Czy (prowadzisz samochód)? - Tak / Nie.
Are you (driving a car)? - Yes, I am. / No, I'm not.
Co robisz? - Prowadzę samochód.
What are you doing? - I'm (driving a car).
Co ona robi? - Prowadzi samochód.
What is she doing? - She’s (driving a car).

OTHER:
- The phrase - to be going to
Wygram! - I’m going to win!
- The imperative mood - Imperative

VOCABULARY*:
SET 1
ACTIVITIES
drive a car - prowadzić samochód
fly a plane - latać samolotem
drive a truck - prowadzić ciężarówkę
drive a bus - prowadzić autobus
fly a rocket - latać rakietą
fly on a broom - latać na miotle
SET 2
IN THE CITY
a city - miasto
petrol - benzyna, paliwo
a green light - zielone światło
a red light - czerwone światło
a broken car - zepsuty samochód
OTHER
fast - szybki
big - duży
need - potrzebować
tease - droczyć się, drażnić
hum - buczeć
a way - droga
little - mały
the sky - niebo
space - kosmos
get in - wsiadać
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a key - klucz
a jump - skok
a bump - wybój (nierówność na drodze)
get out of - wysiadać
push - pchać
a bottom - pupa
INSTRUCTIONS!
Drive a car / bus / truck!
- Prowadź samochód / autobus / ciężarówkę!
Fly a plane / a rocket / on a broom!
- Leć samolotem / rakietą / na miotle!
Get in the car! - Wsiądź do samochodu!
Take the key and start the car!
- Weź kluczyk i odpal samochód!
Stop at the red light!
- Zatrzymaj się na czerwonym świetle!
Go at the green light!
- Jedź na zielonym świetle!
Jump on a bump! - Podskocz na wybojach!
Get out of the car and push it!
- Wysiądź z samochodu i pchaj go!

OTHER PHRASES
I’m the best!
- Jestem najlepsza!
Ready, steady, go!
- Do startu, gotowi, start!
It's very big and fast!
- Jest bardzo duży i szybki!
I'm going to win! - Ja wygram!
I don't need petrol.
- Nie potrzebuję benzyny.
You can't catch me!
- Nie złapiesz mnie!
I don't know. - Nie wiem.
SECRET WORDS
fire - ogień
a rabbit - królik
the Earth - ziemia
a trumpet - trąbka
a screwdriver - śrubokręt
an island - wyspa

*To check the pronunciation of a given word, we recommend that you use online
dictionaries where words are read out loud, such as www.diki.pl
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THE SIX WITCHES - SZEŚĆ CZAROWNIC (a story)
Witches are taking part in a race. Each of them is driving a different vehicle. Who is going to win?

I. Six witches live in a big city.
The blue witch, the black witch, the red witch,
the white witch, the yellow witch
and the pink witch.
II.There is a big race for the witches.
Ready, steady, go!
III.I'm the blue witch! I'm the best!
'I'm driving my truck. It's very big and fast!
I'm going to win!'
IV.I'm the black witch! I'm the best!
'I'm driving my car. It's very big and fast!
I'm going to win!'
V.I'm the red witch! I'm the best!
'I'm driving my bus! It's very big and fast!
I'm going to win!'
VI.I'm the white witch! I'm the best!
'I'm flying my plane. It's very big and fast!
I'm going to win!'
VII.I'm the yellow witch! I'm the best!
'I'm flying my rocket. It's very big and fast!
I'm going to win!
VIII.Suddenly, the truck, the car, the bus,
the plane and the rocket stop.
They've got no petrol!
IX.And I’m the pink witch. I'm the best!
I'm flying on my broom. It's not very fast.
It's not very big. But I don't need petrol.
I'm going to win!
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I.

W wielkim mieście mieszka sześć czarownic.
Niebieska czarownica, czarna czarownica, czerwona
czarownica, biała czarownica, żółta czarownica
i różowa czarownica.
II. Jest wielki wyścig dla czarownic.
Gotowe, do startu, start!’
III. ‘Jestem niebieską czarownicą! Jestem najlepsza!
Jadę moją ciężarówką. Jest bardzo duża i szybka!
Ja wygram!'
IV. ‘Jestem czarną czarownicą! Jestem najlepsza!
Jadę moim samochodem. Jest bardzo duży i szybki!
Ja wygram!'
V. ‘Jestem czerwoną czarownicą! Jestem najlepsza!
Jadę moim autobusem. Jest bardzo duży i szybki!
Ja wygram!'
VI. ‘Jestem białą czarownicą! Jestem najlepsza!
Lecę moim samolotem. Jest bardzo duży i szybki!
Ja wygram!'
VII. ‘Jestem żółtą czarownicą! Jestem najlepsza!
Lecę moją rakietą. Jest bardzo duża i szybka!
Ja wygram!'
IX. Nagle ciężarówka, samochód, autobus,
samolot i rakieta zatrzymują się.
Nie mają benzyny!’
X. ‘A ja jestem różową czarownicą. Jestem najlepsza!
Lecę na mojej miotle. Nie jest bardzo szybka.
Nie jest bardzo duża. Ale nie potrzebuję paliwa.
Ja wygram!'

MY YELLOW CAR - MÓJ ŻÓŁTY SAMOCHÓD (a song)
A game song. In pairs, children pretend to be driving a car, then a truck, and at the end, all pairs join to form a bus.

a car!

Hooray! Let's start! Go, go, go, go go!
I'm driving my yellow car.
Hello, bye-bye, hello!
I am driving. Go, go, go, go, go, go.
Now a jump over a bump!
Ouch, my bottom! Oh, oh, oh, oh!
a truck!

…I'm driving my yellow truck...
a bus!

…I'm driving my yellow bus...

samochód!

Hurra! Zacznijmy! Jedź, jedź, jedź, jedź!
Jadę moim żółtym samochodem.
Cześć, pa, pa, cześć!
Jadę samochodem. Jedź, jedź, jedź, jedź, jedź, jedź!
Teraz skok na wybojach!
Aj, moja pupa! O, o, o, o!
ciężarówka!

…Jadę moją żółtą ciężarówką...
autobus!

…Jadę moim żółtym autobusem...
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THE FLYING ROCK’N’ROLL - LATAJĄCY ROCK’N’ROLL (a song)
A song about planes, rockets and witches on brooms flying in the sky.
The planes are coming!

Planes, planes are flying in the sky. (x3)
Fly, fly, fly, fly, fly!
The rockets are coming!

Rockets, rockets are flying in space. (x3)
Fly, fly, fly, fly, fly!
The witches are coming!

Witches, witches are flying on brooms. (x3)
Fly, fly, fly, fly, fly!
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The big truck is coming
- humming all the way…
[crash]
Four little cars...
Three little cars...
Two little cars...
One little car...
Now the cars are coming very quietly…
[hiss…]
'Oh, I've got a flat tire!'
'Na, na, nanana!' (x2)

Nadlatują rakiety!

Rakiety, rakiety latają w kosmosie. (x3)
Lataj, lataj, lataj, lataj, lataj!
Nadlatują czarownice!

Czarownice, czarownice latają na miotłach. (x3)
Lataj, lataj, lataj, lataj, lataj!

Pięć samochodzików warkocze na ulicy
drażnią dużą ciężarówkę,
'Nie złapiesz mnie!
Na, na, nanana!' (x2)
Brum, brum!
Nadjeżdża duża ciężarówka
- bucząc całą drogę...
[trzask]
Cztery samochodziki...
Trzy samochodziki...
Dwa samochodziki...
Jeden samochodzik...
Teraz samochody nadjeżdżają bardzo cicho...
[psss...]
‘O, mam przebitą oponę!’
‘Na, na, nanana!’ (x2)

DRIVE A CAR! - JEDŹ SAMOCHODEM! (a action game)
Children listen and follow instructions. Then they give commands themselves.

1.Get in the car!
2.Take the key and start the car!
3.Drive!
4.Stop at the red light!
5.Go at the green light!
6.Jump over a bump!
7.Oh, no! The car is broken!
8.Get out of the car and push it!
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Samoloty, samoloty latają na niebie. (x3)
Lataj, lataj, lataj, lataj, lataj!

THE BIG TRUCK - WIELKA CIĘŻARÓWKA (a game rhyme)
A rhyme about mischievous little cars teasing a big truck.
Five little cars are zooming on a street
teasing the big truck,
'You can't catch me!
Na, na, nanana!’ (x2)
Zoom, zoom!
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Nadlatują samoloty!

1.Wsiądź do samochodu!
2.Weź kluczyk i uruchom samochód!
3.Jedź!
4.Zatrzymaj się na czerwonym świetle!
5.Jedź na zielonym świetle!
6.Podskocz na wybojach!
7.O nie, samochód się zepsuł!
8.Wysiądź z samochodu i popchaj go!
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THE CITY - MIASTO (an audio drama)
Before playing the recording, children should be asked ONE of the following questions.
Their task is to listen to the whole story and answer the question.
QUESTIONS:
1.Co Mary robi na końcu?
2.Co robi wąż?
3.Co robi żyrafa?
4.Co robi papuga?
5.Co robi tygrys?
6.Gdzie mieszka Mary?
7.Jaki problem ma wąż ze swoją ciężarówką?

ANSWERS:
1.Odlatuje na miotle (She’s flying on a broom).
2.Jeździ ciężarówką (It’s driving a truck).
3.Jeździ samochodem (It’s driving a car).
4.Jeździ autobusem (It’s driving a bus).
5.Lata rakietą (It’s flying a rocket).
6.W zwariowanym mieście (In a crazy city).
7.Nie ma paliwa (It’s got no prol).

EXTRA ACTIVITY:
CHILDREN COLOUR AND NAME THE PICTURES BELOW.
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