
Temat 1: Nauka nazw środków transportu./ Means of transport 

Słowniczek: 

Boat - łódka 

Car - samochód 

Bus - autobus 

Lorry - ciężarówka 

Plane - samolot 

Tractor - traktor 

Train - pociąg 

In the sky - na niebie 

It’s (white) - to jest białe 

There’s - tam jest 

There are (mountains) in the (forest) - tam 

są (góry) w (lesie) 

Next to - obok 

Van - furgonetka 

 

Ride a bike - jeździć na rowerze

 

Posłuchajcie ponownie piosenki z poprzedniej lekcji i zaśpiewajcie ;) CD 3.5 

Posłuchajcie -> https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw 

Podręcznik str. 54. 

Ex. 6. Posłuchajcie nagrania CD 3.7 i wskażcie palcem odpowiedni obrazek. Następnie 

posłuchajcie drugi raz i powtórzcie na głos każdy wyraz. Przeczytajcie wyrazy samodzielnie, 

jeśli nie pamiętacie wymowy, posłuchajcie jeszcze raz nagrania. 

Proponowana zabawa w parach: jedna osoba wskazuje kolory danego pojazdu a druga 

zgaduje jego nazwę np. It’s (white) and (black) - a bus. 

Ex. 7. W zadaniu potrzebna będzie karta pracy nr 7 - znajdują się tam gotowe obrazki 

środków transportu do wycięcia. Jeśli uczeń nie posiada karty pracy może przygotować 

własne rysunki wymienionych w słowniczku pojazdów. Wystarczą wersje miniaturowe, gdyż 

każdy pojazd powinien pojawić się w ilości 5 sztuk. Na karcie pracy znajduje się duży obrazek 

krajobrazu. Posłuchajcie nagrania CD 3.8 i zatrzymujcie po każdym zdaniu. Układajcie 

odpowiednie pojazdy w odpowiednich miejscach na obrazku, w takiej liczbie, jaką słyszycie 

na nagraniu. Zachęcam, aby powtarzać zdania na głos. 

Np. „There’s a lorry in the forest” - W lesie jest ciężarówka. -> Zatem jeden obrazek 

ciężarówki kładziemy w miejscu, gdzie jest las. (NIE PRZYKLEJAMY). Itd. 

Po zakończeniu zadania, można samemu spróbować ułożyć zagadkę dla 

brata/siostry/rodziców np. There are three (3) buses in the town, druga osoba kładzie 3 

autobusy w miasteczku. 

Dla chętnych - zeszyt ćwiczeń zad. 5,6/str. 52 

Zadania proszę przesyłać na Teams w zakładce „Zadania” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw


Temat2: Utrwalenie słownictwa oraz struktur z lekcji 1-3. 

Zachęcam do ponownego odsłuchania piosenki CD 3.5 lub wersji karaoke CD 3.6. 

Podręcznik str. 55. 

Ex. 8 Look at the pictures 1 and 2 - spójrzcie na obrazki 1 i 2. 

What can you see? - co widzicie? (planes - samoloty) 

How many - ile? Count - policz  

 

Wysłuchajcie nagrania CD 3.9 i wskażcie elementy krajobrazu, które słyszycie. Następnie 

przeczytajcie na głos zdania poniżej obrazka i zdecydujcie czy opisują obrazek 1 czy 2? 

 

Ex. 9. Tongue Twister/ Łamaniec językowy. 

Look! Vans! - Spójrzcie, furgonetki. 

What colour are they? - Jaki mają kolor? (white) 

Zwróćcie uwagę na zielone literki „w” i fioletowe literki „v”.  

Posłuchajcie nagrania CD 3.10 - wsłuchajcie się w wymowę słów. Zwróćcie uwagę, że literkę 

„w” wymawiamy jak polskie „ł” a literkę „v” wymawiamy jak polskie „w” ;)  

Posłuchajcie nagrania jeszcze raz i zaśpiewajcie. Zachęcam również do czytania na głos. 

 

Dla chętnych  

-> zeszyt ćwiczeń str. 53/zad. 7 i 8. W zad. 7 uczniowie słuchają nagrania CD. 3.11 i rysują 

odpowiednią liczbę środków transportu we właściwych miejscach. 

-> str. 77/zad 2 

-> zachęcam do uzupełniania kart pracy „Zapamiętaj i powtórz” z unitu 6 i 7. 

-> posłuchaj i powtórz -> https://www.youtube.com/watch?v=K0yyw8Fk1Uk&t=53s 

https://www.youtube.com/watch?v=K0yyw8Fk1Uk&t=53s

