
                             Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka ! 

Dla chętnych: 

https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/?cc=pl&selLanguage=pl 

 

 

Ubrania- utrwalanie 

 
PODRĘCZNIK str 52-53 

 

           1. Ćw 2  Czytamy nazwy ubrań i podajemy ich kolory. 

           np. a yellow dress (z pozostałymi podobnie) 

 

2. Ćw 3 Uczymy się nowych słów. Patrzymy na obrazki i mówimy po polsku jakie ubrania 

są na obrazkach 1-4, podajemy po angielsku kolory. 

           CD 3.4  Słuchamy jak wymawia się te ubrania po angielsku i wskazujemy właściwy obrazek    

                         w każdej parze-zatrzymujemy nagranie po każdej wypowiedzi. 

                         Słuchamy ponownie. Zatrzymujemy nagranie po usłyszeniu nazwy ubrania. Resztę   

                         zdania kończymy sami. 

                                 np. T-shirt. (słuchamy)  A blue T-shirt. (mówimy) 

 

3.Ćw 4 Opisujemy strój dzieci z obrazków. 

                  np. A blue sweater. /A blue skirt. /Pink shoes itd. 

 

   CD 3.5 Usłyszymy 4 pytania i odpowiedzi. 

          Każde pytanie zaczyna się : What are you wearing? (Co masz na sobie?) 

          Każda odpowiedz to: I'm wearing... (Mam na sobie...) 

          Zatrzymujemy po odpowiedzi i wskazujemy osobę . Słuchamy 2 x i powtarzamy. 

 

4. Mówienie- wcielamy się w wybrane postacie  ze str 52-53 i opisujemy swój strój. 

  np. I'm wearing a pink dress.   (Roszpunka) 

 

Nasz rozmówca zgaduje kim jesteśmy. Zamieniamy się rolami. 

Możemy też wykorzystać obrazki ze str 42. 

ĆWICZENIA str 53 

 

Piosenka MIX THE COLOURS (Mieszaj kolory) 

 
PODRĘCZNIK  str 54-55 

 

1.Ćw 5 Patrzymy na Roszpunkę i opisujemy co robi, nazywamy kolory które widzimy na str 54-

55. Czytamy nazwy kolorów. 
CD  3.7 Słuchamy piosenki. Wskazujemy usłyszane kolory na stronach 54-55. 
              Słuchamy ponownie. Możemy wskazywać kolory w swoim otoczeniu. 

2.Ćw 7 Zgadujemy co przedstawiają POWIĘKSZONE OBRAZKI 1-6 
                  CD  3.10 Słuchamy nagrania (5 pytań i odpowiedzi). Który obrazek nie został opisany? 

                             Każde pytanie zaczyna się: What is it? (Co to jest?)   It's a …. (To …) 
                                                                         What colour is it …? 
                             Zatrzymujemy po każdym opisie i zakrywamy ten obrazek małą karteczką. 
 

                             Słuchamy jeszcze raz i sprawdzamy odpowiedzi. Który obrazek nie był opisany? 

3. Mówienie. Zadajemy sobie wzajemnie pytania o obrazki i kolory- tak jak wyżej. 
 

ĆWICZENIA str 54-55 


