
Lekcje angielskiej gramatyki
o kosmicznej sile przyciągania
dzięki GRAMMAR RHYMES!

Kup podręcznik na stronie www.grammar-rhymes.com

Kultowy podręcznik
Joanny Zarańskiej
teraz dostępny w specjalnym
pakiecie dla nauczycieli.
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Do pakietu dołączona jest płyta CD
i kod dostępu do aplikacji z muzyką
oraz platformy z gotowymi scenariu-
szami zajęć. Na platformie znajdują się 
materiały do wykorzystania na 
lekcjach oraz kartkówki do wszystkich 
zagadnień. GRAMMAR RHYMES dla 
nauczyciela to mnóstwo pomysłów na 
odlotowe lekcje języka angielskiego!

To pakiet dwóch książek do
nauki angielskiej gramatyki
składający się z podręcznika
GRAMMAR RHYMES dla
ucznia oraz jego specjalnej,
czarno-białej wersji
umożliwiającej łatwe
i legalne kopiowanie
materiałów na zajęcia.

Pobierz fragmenty książki
i wypróbuj gramatyczne rymy już dziś!

www.grammar-rhymes.com

GRAMMAR RHYMES
odmienia lekcje
gramatyki

Książka odpowiada poziomom A1-A2 w skali CEFR i obejmuje 33 zagadnienia
gramatyczne – od odmiany czasownika to be aż do Second Conditional. Wprowadza je 
poprzez 90 nagrań – rymowanek, piosenek i rapów oraz przejrzystą część teoretyczną,

a utrwala dzięki praktycznym ćwiczeniom.



W kosmicznym pakiecie
dla nauczyciela otrzymujesz:

książkę GRAMMAR RHYMES, czyli 
214 stron wypełnionych po brzegi 
zrymowaną gramatyką – 33 tematy 
(od czasownika to be po Second 
Conditional) w formie, którą Twoi 
uczniowie pokochają

podręcznik dla nauczyciela w wersji 
czarno-białej na spirali z licencją na 
legalne kopiowanie – aby móc łatwo 
skserować poszczególne lekcje

płytę z piosenkami – 90 ścieżek 
muzycznych skomponowanych przez 
Michała Tokaja i wyśpiewanych
przez Agę Zaryan i Seana Palmera

dostęp do aplikacji (wersja na iOS
i Androida) działającej także w wersji 
offline – dzięki niej piosenki będziesz 
mieć zawsze przy sobie

dostęp do platformy ze scenariusza-
mi zajęć i materiałami do pobrania 
dzięki specjalnemu kodowi ukrytemu 
tylko w książkach dla nauczycieli

Dołącz do posiadaczy
legendarnego podręcznika
GRAMMAR RHYMES!

Posłuchaj przykładowych
piosenek. Pobierz aplikację
GRAMMAR RHYMES
na iOS lub Android.

Podoba Ci się
GRAMMAR RHYMES?

Poleć go swoim
uczniom!



Joanna Zarańska

Kto napisał GRAMMAR RHYMES?

Autorka nowatorskich programów nauczania,
które powstawały jako efekt wieloletniej
pracy z dziećmi. Mistrzyni rymów i prekursorka
teatralnych projektów dydaktycznych.
W 1993 roku założyła szkołę Early Stage,
która od lekcji w małym mieszkaniu rozrosła
się do kilkuset filii w całej Polsce. Obecnie
Joanna Zarańska tworzy materiały na zajęcia,
rymuje, wspina się po górach, jeździ na
nartach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą
z innymi pasjonatami języka angielskiego.

dr Marzena Żylińska
metodyczka 

i neurodydaktyczka

Autorka GRAMMAR RHYMES, 
tworząc swoje piosenki, wier-
sze i rymowanki, intuicyjnie po-
szła najlepszą możliwą drogą.  
Zaproponowała utajoną me-
todę internalizowania struktur 
gramatycznych – w ten sposób 
nauka gramatyki jest łatwiejsza 
i dużo przyjemniejsza; zarówno 
dla uczniów, jak i dla samych 
nauczycieli.

 
Justyna Tymińska

nauczycielka, metodyczka, 
właścicielka szkoły 

Podskoki, tupanie, ruch, śpiewa-
nie, rymowanie i energia rozpiera-
jąca uczniów – tak wygląda nauka 
gramatyki z GRAMMAR RHYMES. 
Z tą książką lekcje nabiera-
ją zupełnie nowego wymiaru.  
GRAMMAR RHYMES to strzał 
w dziesiątkę. Sprawdza się za-
równo na zajęciach grupowych, 
indywidualnych, jak i podczas 
samodzielnej nauki.

 

w

dr Grzegorz Śpiewak
doradca ds. metodyki  

nauczania

Wszystko, co dzisiaj wiemy o efek-
tywnym uczeniu się języka obce-
go, uwypukla zasadniczą rolę 
wielokrotnego, zróżnicowane-
go i pogłębionego przetwo-
rzenia materiału językowego 
– słówek, zwrotów i struktur gra-
matycznych. GRAMMAR RHYMES
mierzy się z tym wyzwaniem 

 sposób oryginalny, a zarazem 
angażujący dla ucznia. 


