
Temat 1: Opisywanie zdrowych posiłków. 

Słowniczek: Zachęcam do odsłuchania tych słów np. na www.diki.pl. Wystarczy wpisać słowo 

po angielsku i odsłuchać wymowy.  

Breakfast - śniadanie 

Dinner - obiad/kolacja ( najczęściej wieczorem) 

Lunch - obiad/drugie śniadanie (w szkole/pracy, najczęściej w południe) 

Cereal - płatki śniadaniowe 

What’s for dinner? - Co na obiad? 

What does she like for (breakfast)? - Co ona lubi na (śniadanie)? 

 

Podręcznik str. 50 

 

Ex. 14. Look at the picture./ Spójrzcie na obrazek.  

1. What’s for breakfast? (pic. 1) Uczniowie odpowiadają i wskazują palcem jakie produkty 

znajdują się na wskazanym obrazku.  

2. What’s for lunch? 

3. What’s for dinner? 

 

Listen and check! Say the number  CD. 2.52. Posłuchajcie nagrania i sprawdźcie swoje 

odpowiedzi. Podajcie numer obrazka, którego opis słyszycie.  

Można zatrzymywać nagranie po każdym mini dialogu i zadać dziecku pytanie - Which 

number? (który numer?) 

 

Czas na piosenki, posłuchajcie i zaśpiewajcie!   

 

Vegetable song - warzywna piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 

 

Fruit juice - sok owocowy.  

https://www.youtube.com/watch?v=gN3pn_alymA 

Nie mogę się doczekać, kiedy wspólnie zatańczymy!  

 

Ex. 15. Look at the pictures. Spójrzcie na obrazki. 

What can you see? Co widzicie? Czy umiecie nazwać wszystkie produkty spożywcze? 

 

Posłuchajcie i powiedzcie, które produkty lubi dziewczynka z nagrania? Najlepiej 

zatrzymywać nagranie po każdej części (for breakfast, lunch, dinnner). 

 

Dla chętnych -> projekt: na papierze narysujcie talerz i wytnijcie go/ można użyć również 

papierowy talerzyk. Następnie w dowolny sposób udekorujcie talerz Waszymi ulubionymi 

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=gN3pn_alymA


potrawami. Rysując produkty spożywcze powtarzajcie na głos ich nazwy po angielsku. 

Możecie stworzyć 3 różne talerzyki - na śniadanie, obiad i kolację. Podpiszcie odpowiednio - 

1. For breakfast 2. For lunch 3. For dinner.  

Jestem bardzo ciekawa Waszych pomysłów!  Talerzyki można opisać również ustnie, np.  

 For breakfast I like (sandwiches) and (milk) 

 For lunch I like (salad) and (tomatoes-pomidory) 

 For dinner I like ....  

Prace można wysyłać na Microsoft Teams w zakładce “Zadania na 27-30 kwietnia” 

 

 

Temat2: Powtórzenie materiału z unitu 6 

 

Zachęcam do ponownego odsłuchiwania wszystkich piosenek z unitu 6. 
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Słowniczek:  

Omelette (czyt. /omlyt/- omlet  

 

Czy wiecie z czego robi się omlet? Nazwijcie te produkty po angielsku. 

Z jakich produktów Remy przygotowuje swój omlet? (na obrazku) Wymieńcie je na głos. 

 

Ex. 17. Posłuchajcie nagrania CD 2.54 i powiedzcie Yes jeśli Remy lubi dany produkt lub No 

jeśli nie lubi. 

 

Ex 18. Nasi bohatorowie - Collete i Linguini pokazują nam swoje upodobania kulinarne. 

 - She/He likes …. 

 - She/He doesn’t like… 

 

Nazwijcie produkty spożywcze na obrazku a następnie powiedzcie pełnymi zdaniami, co lubią 

i czego nie lubią nasi bohaterowie, tak jak w przykładzie (koło obrazka). 

 

Dla chętnych zeszyt ćwiczeń str. 48 i 49  

 

 


