
Revision- powtórzenie gramatyki 

 

ĆWICZENIA str 88  Czytamy słowa z rozdziału 6 

 

PODRĘCZNIK str 49 

 

Ćw 11 

       1.Oglądamy obrazki i nazywamy pomieszczenia i rzeczy na obrazkach, opisujemy ich wygląd    

           używając różnych zdań  np.       The kitchen is big. 

                                                                The ball isn't red. 

                                                                Is it a small ball? No, it isn't 

2. CD 2.51  Słuchamy nagrania- 4 dialogi. W którym pomieszczeniu znajduje się każdy 

przedmiot? Zatrzymujemy po każdym dialogu i decydujemy. Słuchamy ponownie, 

powtarzamy odpowiedź np. „It's in the bathroom” i pokazujemy właściwe pomieszczenie z 

ćw 11. 

Ćw 12 

1. Wykonujemy samodzielnie KARTY DO GRY  z miejscami i dowolnymi znanymi 

przedmiotami z domu. 

2. CD 2.52 Słuchamy w co grają dzieci. 

3. Gramy sami w grę. Dzielimy karty z miejscami i przedmiotami na 2 talie, kładziemy 

obrazkami do dołu. Pierwszy gracz zabiera 1 kartę z przedmiotem i odwraca na stole, 

podaje nazwę np. 'It's a chair”. Ten sam gracz bierze 1 kartę z miejscem ale jej nie 

pokazuje drugiemu graczowi. Drugi gracz zgaduje w jakim pomieszczeniu jest 

przedmiot np.”Is it in the kitchen?”. Jeśli zgadnie zabiera kartę. Zamieniamy się rolami. 

Wygrywa gracz z większą ilością kart. 

 

Ciekawe domy 

 

PODRĘCZNIK str 50 

 

Ćw 13 

 

1. Oglądamy obrazki, rozmawiamy o domach. Nowe słowa: a boot- but/ a snail- ślimak 

2. CD 2.53 Słuchamy nagrania, wskazujemy domy w kolejności od 1-3 

                                 Słuchamy ponownie, zatrzymujemy po każdym opisie i podajemy numer.     

            3. Opisujemy domy np. It's a face. 

                                  It's white and … 

                                  It's got ….. 

                                  It isn't ….. 

                                  I like …. 

Ćw 14      Oglądamy dom z ćw 14. - It's a boat. Przypominamy sobie kształty( a circle, a square , a   

                 rectangle, a triangle) 

                 Liczymy kształty w domu (z obrazków obok) i podajemy ich liczbę : 

                            np. It's got 3 squares. 

 

ĆWICZENIA str 50-51 

 

ZADANIE DODATKOWE- PROJEKT 
Narysuj swój wakacyjny dom,może być niezwykły. Opisz go używając zwrotów z ćw 13 i 14. 

Zapisz zdania. 

 


