
Zaczynamy Unit 7 ! 

Temat1: Nauka nazw elementu krajobrazu./ Our world (nasz świat). 

*Szanowni Państwo, jeśli dziecko nie ma dostępu do książek, zachęcam do stworzenia 

słowniczka obrazkowego lub komiksu - to również świetna forma utrwalenia słownictwa. 

Słuchanie piosenek i śpiewanie, gry i zabawy (np. kalambury,scenki) to wszystko świetne 

formy uczenia się i zapamiętywania, a przy okazji myślę, że miło spędzony razem czas . 

Praca z podręcznikiem/ćwiczeniami jest opcjonalna, najważniejsze, aby dziecko utrwaliło 

nowe słowa i struktury podane poniżej. (Dotyczy również innych lekcji). Proszę również o 

wysyłanie zadań w zakładce ZADANIA, nie pliki, ani wiadomości prywatne. 

Słowniczek:

Field - pole 

Forest - las 

River - rzeka 

Lake - jezioro 

Mountain - góra 

Town - miasteczko 

There’s a .... - tam jest/znajduje się... 

Wings - skrzydła 

He can fly - on potrafi latać 

Plane - samolot 

 

Podręcznik str. 52 

 

Look at the picture! - Spójrz na obrazek 

What can you see? - co widzisz?  

Uczeń odpowiada w języku ang lub polskim/ warto jednak zachęcać, aby wspomógł się 

słowniczkiem. 

Odpowiedź, która powinna się pojawić to przede wszystkim: „plane” /plein/ - samolot. 

 

Ex. 1. Listen and point/ Posłuchaj i wskaż na obrazku elementy, które usłyszysz w nagraniu. 

CD. 3.1. Warto zatrzymywać nagranie po każdym zdaniu, aby uczeń miał czas się zastanowić i 

wskazać. 

 

Ex. 2. Look at the small pictures/ Spójrzcie na małe obrazki. Listen and repeat/ Posłuchaj i 

powtórz usłyszane słowa. Dzieci słuchają pierwszej części (Part 1) nagrania i powtarzają na 

głos usłyszane słowa. Najlepiej kilka razy wskazując odpowiedni obrazek.  

W drugiej części nagrania (Part 2) uczniowie usłyszą krótkie zdania(np. There’s a river), 

proszę, aby powtarzali je na głos i wskazywali te elementy palcem. 

 

 Ćwiczenie dla chętnych:  

Rodzic zadaje pytanie (wskazując obrazek) - „What’s there?” - co tam jest? 

Uczeń odpowiada - „There’s a….” np. There’s a river. 

Uczeń również może zadawać pytania ;) 



Ex. 3.  

Uczniowie słuchają uważnie jeszcze raz nagrania CD. 3.1. i starają się zapamiętać jak 

najwięcej informacji. Następnie słuchają nagrania CD 3.3. i uzupełniają ustnie brakujące 

słowa w nagraniu. Jeśli nie wyjdzie za pierwszym razem zachęcam, aby powtórzyć ćwiczenie. 

 

 Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 50/ zad. 1/2. Zadania proszę przesyłać na Teams w 

zakładce ZADANIA, nie pliki. 

 Zabawa w parach dla chętnych: jedna osoba rysuje w powietrzu kształt wybranego 

elementu krajobrazu, a druga podaje jego nazwę po angielsku. Następnie zamiana 

ról. 

 Dla chętnych: Zachęcam do zapoznania się z rozszerzeniem tematu -> 

https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA 

(pojawiają się dodatkowe słowa - opcjonalne, ale warto posłuchać:) 

 Dla chętnych, posłuchaj  -> https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc 

 

 

Temat2: Opisywanie krajobrazu. Nauka piosenki. 
 

Słowniczek: 

 

There are - tam są 

There’s a…- tam jest… 

It’s a - to jest … 

Too - też 

House - dom 

It’s a train - to jest pociąg 

I’m in the town - jestem w mieście 

*There is a river - tam jest rzeka 

*There are rivers - tam są rzeki 

 

Podręcznik str. 53 

 

Ex. 1. Look and say/ Posłuchaj i powiedz co widzisz na obrazku. Postaraj się powiedzieć to co 

pamiętasz z poprzedniej lekcji sam/a. Następnie spójrz na wyrazy pod obrazkiem i przeczytaj 

je, wskaż je na obrazku.  

Do każdego wyrazu można zadać pytanie - „How many ….?” - „Ile…?”  

np. How many rivers? - ile rzek (widzisz na obrazku)? Itd. 

Uczeń odpowiada podając numer np. „There’s one river” lub „There are 2 rivers” 

Zachęcam, aby uczniowie liczyli po angielsku na głos. W razie problemów tutaj jest 

powtórzenie liczb -> https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 

Na końcu proszę, aby uczniowie posłuchali nagrania CD 3.4. i sprawdzili swoje odpowiedzi. 

 

Ex 2. Proszę wskazać palcem pociąg i zapytać „What’s this?” - co to? Uczeń odpowiada „It’s a 

train” - to pociąg. Proszę, aby uczniowie powtórzyli na głos tę frazę kilka razy. Następnie 

proszę posłuchać piosenki CD 3.5, uczniowie wskazują na obrazku to, co słyszą. Proszę 

https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA
https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA


odsłuchać nagrania jeszcze raz, uczniowie czytają zdania na głos. Ilość odsłuchania piosenki 

zależy od potrzeb danego ucznia, proszę słuchać tyle razy ile jest to konieczne, aby uczniowie 

byli w stanie zaśpiewać razem z nagraniem. Piosenkę warto słuchać kilka razy w ciągu dnia, 

również biernie  

 

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 51/zad. 3,4 oraz str. 77/zad. 1 


