
Opowiadanie „My hamster” 
 

PODRĘCZNIK str 64-65 

      1. Przypominamy nazwy zwierząt z rozdziału 8 (ćwiczenia str 88) 

2. Ćw 9 CD 3.26  Przewidujemy co wydarzy się w opowieści. Słuchamy i decydujemy 

                         czy Mickey lubi chomiki. Słuchamy ponownie, powtarzamy,zatrzymujemy   

                         po każdej scenie i zadajemy różne pytania typu: 

       What is it? Is he happy? What colour is it? Is it a dog? (itp.) 

3. Ćw 11 CD 3.27  Przyglądamy się ubraniom i zabawkom dzieci, podajemy nazwy np. 

        1- red trousers, a sweater, a tortoise (tak samo pozostałe dzieci 2-4) 

         Słuchamy 4 wypowiedzi, zatrzymujemy po każdej i wskazujemy dziecko 1-4. 

         Każda wypowiedź zaczyna się: I'm wearing... . I've got a …. . 

         W 2 opisach obrazek nie zgadza się z nagraniem. Poprawiamy usłyszane błędy np 

                         np. I'm wearing a dress. I 've got a bird.- NO 

                               She's wearing trousers. She's got a mouse. -YES 

4. Dla chętnych-zabawa 

Przygotowujemy karty ze zwierzętami (str 60) w 2 egzemplarzach. Kładziemy 2 talie odwrócone 

obrazkiem do dołu. Każdy gracz podnosi w tym samym czasie swoją kartę. 

Jeśli obrazek jest ten sam osoba która pierwsza zawoła BINGO zabiera karty. 

Jeśli nie, każdy gracz mówi jakie ma zwierzątko np. I've got a cat. Wygrywa gracz z największą 

liczbą kart. 

ĆWICZENIA str 64-65 

 

It's a farm (To gospodarstwo) 
 

PODRĘCZNIK str 66-67 

      1. Ćw 13 CD 3.29  Słuchamy nagrania.1 część- rozpoznajemy odgłosy zwierząt i wskazujemy 

obrazek. 2 część- słuchamy w kolejności 1-4 i zatrzymujemy po każdej wypowiedzi. Powtarzamy 

usłyszaną nazwę zwierzęcia (2x) 

    np. It's a sheep/chicken/cow/pig. (To owca/kurczak/krowa/świnia) 

2. Ćw 14 Oglądamy gospodarstwo na dużym obrazku i liczymy zwierzęta przedstawione na 

małych obrazkach poniżej. Pytamy używając liczby mnogiej i odpowiadamy. 

UWAGA! Sheep- owca (lp), owce (lm)- taka sama forma lp i lm 

np. How many cows/sheep/chickens/horses/dogs/cats/ducks/pigs?  He's got  4 cows. 

3. Ćw 16 CD 3.30 Patrzymy na Kopciuszka karmiącego zwierzęta 1-5. Przypominamy nazwy 

zwierząt i odszukujemy nazwy w ramce powyżej. 

Słuchamy 5 wypowiedzi, zatrzymujemy po każdym opisie i decydujemy czy opis jest zgodny z 

obrazkiem. 

Słuchamy ponownie, zatrzymujemy po każdym pytaniu i samodzielnie odpowiadamy. 

Pytania które usłyszymy to: What colour is it? /Is it big or small?/Is it a ...(horse)? 

Przykłady odpowiedzi: It's brown and … ./It's big./Yes, it's a (horse). 

4. Dla chętnych- rysunek 

Rysujemy zwierzątko które chcielibyśmy mieć i opisujemy je np. It's … (kolor), It's …. 

(rozmiar), It has got …. (wygląd np. 4 legs itd.), It's a … (nazwa) 

 

ĆWICZENIA str 66-67 
      

      Szanowni Rodzice, 

Moja prośba o pozostawienie ćwiczeń z bieżącego roku szkolnego, przydadzą się podczas powtórek w nowym roku 

szkolnym. Dziękuję Państwu za współpracę i życzę Państwu oraz dzieciom spokojnych i  udanych wakacji. 
       Z pozdrowieniami 

       Joanna Kmiecik                 
 



   

 

 


