
Temat 1: My hobbies - słownictwo 

Słowniczek: W ramach utrwalenia można stworzyć własny słowniczek obrazkowy  

Go camping -pojechać na kamping/ pod namioty 

Go cycling - jeździć na rowerze 

Go fishing - łowić ryby 

Go hiking - wybrać się na pieszą wędrówkę 

Go running - biegać 

Go swimming - pływać 

Adventure - przygoda 

Who’s this? - kto to jest? 

Where are they? - gdzie oni są? 

At the weekend - w weekend 

In the forest - w lesie 

Next to - obok 

 

Podręcznik str. 44 

 

Spójrzcie na obrazek, poznajecie tych bohaterów? Co to za bajka? (Up - odlot) 

Who’s this? - (uczniowie nazywają bohaterów) 

Where are they?  - (uczniowie odpowiadają gdzie są na obrazku) 

Zachęcam do opisu obrazka i nazywania wszystkiego co uczeń widzi (po ang). 

 

Ex. 1. Posłuchajcie nagrania CD.2.32 i sprawdźcie swoje odpowiedzi. 

Ex. 2. Posłuchajcie nagrania CD. 2.33 i powtórzcie na głos nowe słowa (przynajmniej 2 razy). 

Ex. 3. Posłuchajcie nagrania CD 2.34 i uzupełnijcie brakujące wyrazy. (ustnie). 

 

*W celu utrwalenia słownictwa zachęcam do zabawy w kalambury, częste powtarzanie na 

głos i pokazywanie całym ciałem czynności z zad. 2.  

 

Zachęcam również do odsłuchania i powtarzania - 

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc 

Do śpiewania -> https://www.youtube.com/watch?v=90LfcLAjLiI 

Oraz do odgrywania ról  -> https://www.youtube.com/watch?v=tgVtVoxzwDI 

 

Dla chętnych również ćwiczenia utrwalające - zeszyt ćwiczeń str. 42/ex. 1,2. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc
https://www.youtube.com/watch?v=90LfcLAjLiI
https://www.youtube.com/watch?v=tgVtVoxzwDI


Temat 2: Nauka nowych nazw hobby oraz piosenki. 

 

Podręcznik str. 45 

 

Słowniczek: 

 

do ballet - ćwiczyć balet (*uwaga - wymowa słowa ballet /balei/) 

do karate /karati/ - uprawiać karate 

I have music lessons - mam lekcje muzyki 

I have art lessons - mam lekcje sztuki/plastyki 

do gymnastics - uprawiać gimnastykę 

I have English lessons - mam lekcje angielskiego 

 

Ex. 4. Spójrzcie na obrazki. Posłuchajcie nagrania CD. 2.35, wskazujcie palcem odpowiednie 

obrazki i powtarzajcie na głos zdania, które usłyszycie. Następnie przeczytajcie zdania od a-f i 

wskażcie prawidłowy numer obrazka.  

 

Ex. 5. Spójrzcie na przedmioty obok tekstu piosenki, jak myślicie co można z nimi robi? - 

użyjcie wyrażeń ze słowniczka. 

 Jakie z hobby nie zostały przedstawione na obrazku? (wymieńcie nazwy po ang). 

 Posłuchajcie nagrania CD 2.36 i wskażcie przedmioty odpowiadające czynnościom, 

które słyszycie w piosence. 

 Posłuchajcie nagrania jeszcze raz i śledźcie uważnie tekst 

 Spróbujcie sami przeczytać na głos tekst piosenki 

 Posłuchajcie nagrania ponownie i zaśpiewajcie.  

 Kiedy opanujecie melodię i wypowiadanie słów tekstu, zachęcam do śpiewania w 

wersji karaoke CD 2.37. 

 Zachęcam, aby słuchać piosenki codziennie. 

 

Dla chętnych zadania utrwalające w zeszycie ćwiczeń str. 43/3,4 oraz str. 76/1. 

 

*Zadania można przesyłać na grupie z języka angielskiego na Microsoft Teams w zakładce 

„Zadania 27-30 kwietnia.” W razie problemów można podesłać również na priv (chat). 

 


