
Szanowni Państwo, dobra zabawa poprzez śpiew, słuchanie piosenek oraz gry (również te 

na telefonie) anglojęzyczne to w zupełności wystarczy. Grunt, aby dotyczyły one tematów, 

które przerabiamy. Proszę potraktować te zadania poniżej jako wskazówki do pracy z 

materiałem szkolnym - NIE przymus.  

Temat 1: Nauka nazw warzyw. 

Vegetable - warzywo 

Fruit - owoc 

Zanim otworzysz książkę posłuchaj i powtórz!  

->> https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo 

DZIŚ POZNAMY NAZWY WARZYW i powtórzymy nazwy owoców. 

Posłuchaj i zaśpiewaj ->> https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 

Posłuchaj i powtórz ->> https://www.youtube.com/watch?v=bf6g9mkg-4o 

*Uczeń nie musi wszystkiego od razu zapamiętać, wystarczy, że będzie, co jakiś czas wracał do tych 

nagrań, słuchał je i próbował śpiewać.  

Słowniczek do lekcji: Zachęcam do stworzenia słowniczka obrazkowego w zeszycie. 

Carrot - marchewka / carrots - marchewki 

Mushrooms - pieczarki 

Onion - cebula / onions - cebule 

Peas - groszek 

Tomatoes - pomidory 

Salad - sałatka 

Podręcznik ucznia: 

1. Utrwalenie piosenki z poprzedniej lekcji - 5/45 CD 2.40 -> Posłuchaj i zaśpiewaj przynajmniej 2 

razy. 

2.Podręcznik str. 46 -> zad 6. Popatrz i powiedz co widzisz. Następnie uczniowie piszą w zeszycie po 

jednej stronie „He” (on) oraz po drugiej „she” (ona). Pod każdym wyrazem narysujcie po 3 buźki bez 

ust. Posłuchajcie nagrania CD 2.43 i dorysujcie buźce usta uśmiechnięte lub smutne. (uśmiechnięte 

jeśli dziecko w nagraniu lubi dane warzywo, smutne jeśli nie lubi).  

Proszę o zatrzymywanie nagrania po każdym zdaniu, tak, aby dziecko miało czas się zastanowić i 

narysować minkę. 

Po zakończeniu nagrania sprawdzamy odpowiedzi -> Proszę o włączenie nagrania 2 raz 

*UWAGA: pojawia się wyrażenie: 

https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=bf6g9mkg-4o


„He/She DOESN’T LIKE” - on/ona nie lubi  

 „He/She LIKES” - on/ona lubi 

Proszę, aby uczniowie po prostu powtarzali na głos każde zdanie, które słyszą i wskazali palcem na 

odpowiednią buźkę.  

Zad. 7 Uczeń wskazuje palcem na obrazek i mówi kolejno  

He/she likes …  teraz uczeń śledzi palcem linie i kończy zdanie podając nazwę produktu. 

np. 1. He likes salad. Itd. 

Dla chętnych: 

Zeszyt ćwiczeń, str. 44/ zad. 5 (posłuchaj i narysuj) i zad 6 (spójrz na ćw. 5 i napisz) 

Zeszyt ćwiczeń, str. 76/ zad 1 (znajdź i napisz). 

Zachęcam do utrwalania wszystkich piosenek i utworów, których linki podałam Państwu w 

tym i poprzednim tygodniu. Myślę, że dobrym pomysłem będzie założenie zakładki w 

przeglądarce i folderu z linkami do wszystkich piosenek, które Państwu podaje. Zachęcam, 

aby dziecko mogło posłuchać ich częściej niż tylko w trakcie odrabiania lekcji.  

 


