
ZACZYNAMY NOWY DZIAŁ - UNIT 7 - LIONS EAT MEAT 

Temat 1: Nauka nazw roślin i zwierząt. 

Słowniczek: 

Antelope - antylopa 

Crocodile - krokodyl 

Fruit - owoc 

Grass - trawa 

Leaves - liście 

Meat - mięso 

(Crocodiles) eat (meat) - (krokodyle) jedzą 

(mięso) 

Hungry - głodny 

Thirsty - spragniony 

Fly away - odlecieć, wyfrunąć. 

 

Podręcznik str. 52. 

Ex1. Spójrzcie na obrazek, czy pamiętacie co to za film? Czy pamiętacie imiona bohaterów? 

Where are they? - gdzie oni są? 

Posłuchajcie nagrania CD 3.1 i wskażcie zwierzęta, które usłyszycie. 

What do crocodiles eat? - co jedzą krokodyle? 

U: Crocodiles eat …. 

Ex2. Posłuchajcie pierwszej części (Part 1) nagrania CD 3.2 i powtórzcie na głos słowa, więcej 

niż jeden raz. Następnie posłuchajcie drugiej częście nagrania (Part 2) i powtórzcie całe 

zdania, więcej niż raz. Następnie posłuchajcie drugiej części jeszcze raz, powtórzcie na głos i 

wskazujcie zwierzęta na obrazku.  

Ex3. Posłuchajcie nagrania CD 3.1 i postarajcie się jak najlepiej zapamiętać informacje, które 

słyszycie. Można zatrzymywać nagranie i powtarzać zdania na głos, aby lepiej zapamiętać. 

Następnie posłuchajcie nagrania CD 3.3 i sprawdźcie czy jesteście w stanie uzupełnić ustnie 

luki w nagraniu.  

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 50/zad. 1,2. 

Temat 2: Nauka nowych nazw roślin i zwierząt. Nauka piosenki. 

Słowniczek: 

Bugs - robaki 

Seeds - nasiona 

Frog - żaba 

Rhino - nosorożec 

Snake - wąż 

Tiger - tygrys 

Birds - ptaki 

 



Podręcznik str. 53  

Ex4. Posłuchajcie CD 3.4. i odpowiedzcie ustnie na pytania dotyczące poszczególnych 

zwierząt, 

What do animals eat? - co jedzą zwierzęta? 

Można zatrzymywać nagrywanie w trakcie pauzy, aby dzieci mogły same zgadnąć, następnie 

puścić całe nagranie i sprawdzić swoje odpowiedzi.  

Ex 5. Zachęcam do powtórzenia nazw ze słowniczka. Następnie proszę o posłuchanie 

piosenki CD 3.5 i wskazanie usłyszanych zwierząt na obrazku. Następnie proszę posłuchajcie 

piosenki jeszcze raz i wskażcie zwierzęta, o których mowa na obrazkach na str. 52 i 53. 

Zachęcam do samodzielnego przeczytania całego tekstu, a następnie posłuchania jeszcze raz 

i zaśpiewania na głos, samemu lub z rodziną   

Dla osób, które opanują już śpiewanie i czytanie - wersja karaoke CD 3.6.  

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 51/ex 3,4 

-> str. 77/ex1 

 


