
Temat 1: Utrwalenie słownictwa poprzez słuchanie historyjki. 

Podręcznik str. 48. 

Słowniczek: 

Can I have (onions), please? - Czy mogę prosić o (cebule)? 

Here you are! - proszę bardzo! 

Soup’s ready - zupa gotowa! 

Where’s Goofy? - gdzie jest Goofy? 

Watch out! - uważaj! 

Well done  - dobra robota  

 

Proszę spójrzcie na obrazki. Jak myślicie, o czym jest historyjka? What the story is about? 

Listen and check! - Posłuchajcie nagrania i sprawdźcie czy Wasze pomysły się sprawdziły.  

Posłuchajcie nagrania jeszcze raz jednocześnie czytając na głos tekst.  

Możecie podzielić się w domu rolami i odegrać scenki z historyjki razem z rodziną, do czego 

serdecznie zachęcam!  

Można np. narysować własną historyjkę/komiks (pomysł dowolny) i opisać ją używając nazw 

warzyw oraz wyrażeń ze słowniczka (powyżej). Chętnie zobaczę Wasze prace, wszystkich 

chętnych zachęcam do podzielenia się nimi na platformie Microsoft Teams odpowiednio w 

swojej klasie z języka angielskiego. Im bardziej zwariowany pomysł na komiks tym lepiej  

Dla chętnych: 

Zeszyt ćwiczeń, str. 36/ 9 i 10. 

 

 

Temat2: Utrwalenie słownictwa oraz wyrażeń z unitu 6. 

Podręcznik str. 48. 

Zacznijmy od ponownego odsłuchania historyjki z poprzedniej lekcji. Zachęcam do jak 

najczęstszego powtarzania na głos słów i wyrażeń, które słyszycie oraz do odgrywania 

scenek, jak na scenie  



Zachęcam Was również do ponownego odsłuchania i zaśpiewania piosenki „She likes..” CD. 

2.40 oraz wersja karaoke CD 2.41. (str.45). 

Posłuchaj i zaśpiewaj -> https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4&t=77s 

Posłuchaj i zaśpiewaj -> https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM 

Posłuchaj  -> https://www.youtube.com/watch?v=H5JlHCNKfbI&t=37s 

Podręcznik str. 49/zad. 12: CD 2.49 

 Popatrz na obrazek i powiedz, jakie posiłki widzisz? (po angielsku). 

 Posłuchaj nagrania. Nagranie należy zatrzymywać po każdym mini dialogu(1, 2..) i warto 

zadać wtedy pytanie -  Which food? O jakim posiłku mowa? - uczeń mówi na głos i wskazuje 

palcem na obrazku. 

 Posłuchajcie nagrania ponownie i spróbujcie odpowiedzieć pełnym zdaniem, kto lubi dany 

posiłek? Według tego wzoru -  np. 1. (Mum) likes (chicken) and (peas). 

 Dla chętnych - gra w parach. Jedna osoba wybiera w myślach osobę z obrazka i mówi ,co ta 

osoba lubi a czego nie lubi. Druga osoba zgaduje, kto to jest np.  

 

Uczeń: (She) likes (peas). (She) doesn’t like (pizza). 

Rodzic/rodzeństwo: 1. Mum 

 

Dla chętnych: Zeszyt cwiczeń str. 47/zad. 11 (CD 2.51), zad. 12 
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