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A circus- cyrk 

 
1. Przypominamy części ciała i przymiotniki (ćw str 88) 

2. Patrzymy na obrazek z ćw 11-opisujemy cyrk 
3. CD 2.33 

Słuchamy co mówią artyści 1-6. Wskazujemy osobę która się opisuje. Każde 
zdanie zaczyna się od: 

  
                   I've got..... - Ja mam … 

 
4. Słuchamy ponownie. Zatrzymujemy po każdym zdaniu i 

sprawdzamy odpowiedzi. 
5. Potrzebne są obrazki z 2 identycznymi częściami ciała. 

Można je wydrukować z MATERIAŁÓW DODATKOWYCH z podręcznika online lub 

wykonać samodzielnie np: 
   2 obrazki- long legs i 2 short legs 

   2 obrazki- long arms i 2 short arms 
   2 obrazki- small head i 2 obrazki big head 

(to samo z: fingers,toes,feet,hands,tummy) 
6.  CD 2.34 

Słuchamy w co grają dzieci. Odwracamy karty obrazkiem w dół. 1 osoba 
odwraca kartę, 2 osoba odwraca inną. Jeśli obrazki są takie same wołamy: 

    Snap! (i opisujemy obrazki np. I've got big arms) 
Kto pierwszy zawoła i opisze zabiera obie karty. 

Grę możemy powtórzyć. 
Wygrywa osoba z większą liczbą kart. 
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Sport 

 
1. Uczymy się słówek: tennis- tenis 

                             gymnastics- gimnastyka 
                             football- piłka nożna 

 
 

2. Ćw 13- CD 2.35 
  

    Oglądamy obrazki i nazywamy sporty na obrazkach,opisujemy piłki. 
    Słuchamy nagrania. Decydujemy czy opis piłek ze zdjęć jest prawidłowy.   

    Jeśli się nie zgadza kładziemy na ten obrazek małą karteczkę. 

     
3. Słuchamy ponownie , zatrzymujemy po każdej wypowiedzi i 



sprawdzamy: mówimy YES lub NO. Poprawiamy błędne zdanie. 

4. Pytamy dzieci: Do you like sport/tennis/football? (itd) 

Yes, I do   No,I don't 
5. Opisujemy piłki z ćw 14 od 1-6 

np. 1- This is a big red ball. Itd. 
         

         Dobieramy numery piłek do sportów z obrazków. 
         np. football- 3 itd. 

 
6. Plakat 

Narysuj siebie gdy uprawiasz jeden ze sportów z lekcji. 
Opisz obrazek, np.: 

I'm Ola. 
I like football. 

I've got a blue ball. 
I've got long hair and blue eyes. 

I've got long legs. 
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