
Temat 1: Utrwalenie godzin oraz nazw czynności. 

1. Zanim otworzymy książki zachęcam do powtórnego odsłuchania piosenek, których słuchaliście na 

poprzedniej lekcji związanych z mówieniem o tym, która jest godzina. 

Posłuchaj -> https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0 

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.  

Zachęcam również do utrwalania słownictwa i struktur gramatycznych poprzez aplikacje mobilne. 

*Polecam aplikacje: Khan Academy Kids - darmowy dostęp oraz Learning Time with Timmy - również 

darmowy dostęp, Teach Monster. 

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.  

Kochani! Kiedy już się rozśpiewaliście otwórzcie Wasze książki na str. 39. 

Zad 9. Spójrz na obrazki i powiedz co widzisz. Przeczytaj zdania pod obrazkami i upewnij się, że 

wszystko rozumiesz. 

She gets up - ona wstaje 

She plays - ona gra 

She has supper - ona je kolację 

She goes to bed - ona idzie do łóżka (idzie spać) 

Popatrz na zegary od a-f i odpowiedz na pytanie do każdego z nich -> What time is it? Odpowiedzi 

zapiszcie w zeszycie.  

Odpowiedzi (proszę przeczytać uczniom po wykonaniu zadania): 

A - It’s half past two  D - It’s eight o’clock 

B - It’s half past one  E - It’s half past ten 

C - It’s six o’clock  F - It’s half past nine 

Następnie posłuchaj nagrania CD 2.25 i zgadnij o jakiej godzinie Roszpunka wykonuje czynności 

przedstawione na obrazku. Proszę o zatrzymywanie nagrania po każdym zdaniu, aby dziecko mogło 

wskazać właściwą czynność (obrazek) i odpowiednią godzinę (zegar). 

Dla chętnych: można zadać dziecku pytanie:  

R: What time does she (get up)? - i tutaj zmieniamy tylko czynności 

U: She gets up at (godzina) - uczeń podaje godzinę 

https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0


Zad. 10 Tongue twister - łamaniec językowy. Posłuchaj nagrania CD 2.26 i zaśpiewaj przynajmniej 2 

razy.  

Zwróć uwagę na wymowę słów, które w pisowni mają dwie literki „o” np. cool -> a czytamy /kul/. Czy 

znasz inne przykłady takich wyrazów ?  

Dla chętnych: 

Zeszyt ćwiczeń, str. 37/ 7 i 8 

 


