
Temat 1: What’s he wearing? - nauka nazw ubrań. 

Słowniczek: 

I’m wearing - mam na sobie/noszę… 

Belt - pasek 

Jeans - jeansy 

Scarf - szalik 

Shorts - szorty 

Socks - skarpetki 

Trainers - tenisówki 

Hat - czapka/kapelusz 

What is he wearing? - co on ma na sobie?

 

Podręcznik str. 60. 

Look, this is Andy and Woody - spójrzcie to są Any (chłopiec) i Woody (kowboj). Pamiętacie 

bajkę Toy Story 2? Co widzicie na obrazku? Czy jesteście w stanie podać nazwy w języku 

angielskim? 

 Ex1. Posłuchajcie nagrania CD 3.17 i wskażcie odpowiednie elementy na obrazku. 

 Ex 2. Posłuchajcie nagrania CD 3.18 PART 1 i powtarzajcie na głos każdy wyraz, 

wskażcie go również na obrazku. Następnie posłuchajcie PART 2 i powtarzajcie na 

głos całe zdania. 

 Ex 3. Posłuchajcie ponownie nagrania CD 3.17 i postarajcie się zapamiętać jak 

najwięcej informacji. Następnie posłuchajcie CD 3.19 i sprawdźcie czy pamiętacie 

brakujące słowa w nagraniu. 

 

W celu utrwalenia i rozszerzenia słownictwa zachęcam do posłuchania również: 

-> https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U 

-> https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU 

-> https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM 

 

Dla chętnych zeszyt ćwiczeń -> str. 58/zad 1 i 2. W zad 1 należy posłuchać nagrania CD 3.20 i 

zgodnie z nim należy pokolorować obrazek.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=KDE6i_ZZkFU
https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM


Temat 2: Nauka nazw ubrań oraz piosenki. 

Słowniczek: 

Raincoat - płaszcz przeciwdeszczowy 

Sun hat - kapelusz przeciwsłoneczny 

Wellies - kalosze/gumiaki 

What are you wearing? - co masz na sobie? 

Put on your hat - załóż czapkę/kapelusz 

Take off your shirt - zdejmij koszulę 

Gloves - rękawiczki 

 

Podręcznik str. 61 

Ex 4. Posłuchajcie nagrania CD 3.21 i podajcie nr obrazka, do którego odnoszą się mini 

dialogi. 

Postarajcie się ułożyć własne zdania, w których powiecie, w co jesteście ubrani np. 

o I’m wearing (jeans) and (blue socks).  

o I’m wearing (shorts) and (a shirt) 

 

Ex 5. Zwróćcie uwagę na zdjęcie nr 2 oraz wyrazy 1-6. Przeczytajcie na głos podane wyrazy i 

zdecydujcie czy te ubrania znajdują się na zdjęciu (Yes) czy nie (No) ? 

Następnie zachęcam, aby według wzoru przedstawionego w dymkach, zapytać ucznia:  

What are you wearing?  

U: I’m wearing … (i wybiera dowolny obrazek wymieniając ubrania, które widzi). 

 

Ex 6. Nauka piosenki. Posłuchajcie pierwszej zwrotki piosenki CD 3.22 i wskażcie usłyszane 

nazwy ubrań na obrazku. Następnie posłuchajcie drugiej zwrotki i powtórzcie ćwiczenie.  

Zachęcam do przeczytania całego tekstu piosenki na głos i zaśpiewania jej razem z nagraniem 

przynajmniej 2/3 razy. 

Zachęcam również do śpiewania z wersją karaoke CD 3.23. 

 

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 59/zad 3, 4. 


