
Temat1: Słuchanie historyjki, utrwalenie słownictwa./Story time 

Na początek zachęcam do powtórzenia piosenki o nazwach czynności CD 2.36 oraz wersja 

karaoke CD 2.37. 

Oraz powtórzenie dni tygodnia -> https://www.youtube.com/watch?v=lPgTdgvj_jc 

Podręcznik str. 48. 

Look at the story! Who’s this? - Spójrzcie na historyjkę, kogo widzicie? 

What day is it? - Jaki jest dzień tygodnia (w historyjce)?  

What day is it today? - Jaki jest dziś dzień tygodnia (gdy robicie to zadanie)? 

What is Mickey doing? - co robi Mickey? (He’s walking) 

Can Mickey do karate? - czy Mickey potrafi ćwiczyć karate? (yes, he can) 

 

Posłuchajcie historyjki CD 2.42 i sprawdźcie swoje odpowiedzi  

Następnie przeczytajcie tekst samodzielnie, lub z podziałem na rolę z rodziną. 

Wyjaśnienie* - w tekście pojawia się konstrukcja „I don’t (do) (ballet)” - nie ćwiczę baletu. 

„I don’t do karate” - nie ćwiczę karate. 

 

Zachęcam również do odegrania historyjki, uczeń może spróbować wcielić się we wszystkie 

postacie i zrobić przedstawienie dla całej rodziny  Być może ktoś zechce nagrać swój 

występ? Byłoby super!  

 

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 46 zad. 9 - uczniowie słuchają CD 2.44 i zgodnie z 

nagraniem łączą obrazki z nazwami dni tygodnia, oraz zad. 10 

 

Zachęcam również do powtórzenia nazw miesięcy -> 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 

 

 

Temat2: Utrwalenie słownictwa, gra z wycinanką. 

 

Podręcznik str. 49. 

Ex. 12 

Look at the pictures - spójrzcie na obrazki.  

Can you see a girl and a boy? - widzicie dziewczynkę i chłopczyka? 

What does he do on Friday? - co on (chłopiec) robi w piątek? - U: (He goes cycling) 

https://www.youtube.com/watch?v=lPgTdgvj_jc
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk


Does she go swimming on Tuesday? - czy ona (dziewczynka) pływa we wtorek? - 

U: (No, she goes swimming on Monday) 

 

Nazwijcie wszystkie czynności w chmurkach a następnie przeczytajcie tekst na środku i 

zdecydujcie kogo dotyczy, Sama czy Lucy? Następnie posłuchajcie CD 2.45 i sprawdźcie swoją 

odpowiedź.  

Ex.13 

Uczniowie wycinają karty do gry Unit 7 (dostępne również na edesk.pearson.pl). Słuchają 

nagrania CD. 2.46  

Jako, że dzieci nie mogą grać w parze z innym zestawem kart, zachęcam do wykorzystania 

kart na własny sposób. 

Pomysł 1: 

Uczeń zakrywa wszystkie karty podpisując na odwrocie karty losowo dni tygodnia (1karta-

1dzień). Następnie wybiera jedną kartę, odwraca i układa zdanie na wzór: 

Np. „She/He (goes hiking) on (Friday)” czyli podaje osobę, czynność i dzień tygodnia. 

Pomysł 2: 

Uczeń może sam dorysować komplet własnych kart i zagrać w grę z rodziną. 

Zasady gry są takie same jak powyżej, z tym, że druga osoba również zapisuje dni tygodnia na 

odwrocie.  

U: She goes hiking on Friday. 

R: (patrzy na kartę gdzie znajduje się wspomniana przez ucznia czynność i podaje swój dzień 

tygodnia) - She goes hiking on Monday. 

Pomysł 3: 

Zachęcam również do gry w Memory - dzieci to uwielbiają  

 

Dla chętnych 

-> zeszyt ćwiczeń str. 47/zad. 11,12 

-> zeszyt ćwiczeń str. 76/zad. 2 

-> zachęcam do uzupełniania kart pracy „Zapamiętaj i powtórz” z unitu 5 i 6. 

 


