
Temat1: Story time - historyjka. 

Powtórzmy słownictwo oraz piosenkę, zachęcam do odsłuchania nagrań z poprzednich nagrań ( w 

dowolnym tempie i czasie), powtarzania na głos, wskazywania tych słów na obrazkach w książce oraz 

zaśpiewania piosenki. 

CD 3.1. - str. 52 - wskaż na obrazku to, co słyszysz. 

CD 3.2 - str. 52 - wskaż obrazek, powtórz. 

CD 3.5 - str. 53 - posłuchaj i zaśpiewaj, następnie posłuchaj wersji karaoke CD 3.6 i zaśpiewaj sam/a. 

CD 3.7 - str. 54 - posłuchaj, powtórz i wskaż odpowiedni obrazek. 

CD 3.10 - str. 55 - posłuchaj i zaśpiewaj  

Następnie otwórzcie książkę na str. 56 i spójrzcie na kolejną historyjkę. 

Słowniczek: 

Jump on - wskakuj/cie! 

Look out - uważaj! 

Stop the train! - zatrzymaj pociąg! 

This is fun - świetna zabawa 

Well done - dobra robota 

There’s a cow - tam jest krowa 

It’s in the field - (to) jest w polu 

It’s a tractor - to jest traktor 

 

Odpowiedzcie (ustnie) na poniższe pytania: 

 What can you see in the pictures? - co widzicie na obrazkach? 

 (obrazek 2) How many boats are there? - ile tam jest łódek? 

 (obrazek 3) What can Mickey see? - co widzi Mickey? 

 (obrazek 4) Where’s the tractor? - gdzie jest traktor?  

 (obrazek 5) Who stops the train? - kto zatrzymuje pociąg? 

 (obrazek 6) Who says „moo”? - kto mówi „moo”? 

Zachęcam do przeczytania historyjki samodzielnie a następnie odsłuchania -> CD 3.12 

Proszę posłuchać tyle razy ile to jest konieczne, aby uczeń był w stanie przeczytać historyjkę 

samodzielnie. 

Na końcu zachęcam do odegrania historyjki z rodziną lub samodzielnie  

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 54/ zad. 9 i 10 

 

Temat2: Powtórzenie słownictwa, gra z wycinanką. 

Podręcznik str. 57. 

Look, a map! - spójrzcie, mapa. 



Ex. 13. Widzicie mapę Zjednoczonego Królestwa, czyli po angielsku the UK. Odpowiedzcie na 

pytania: 

What can you see on the map? - co 

widzicie na mapie? 

What colour are tractors? - jaki kolor mają 

traktory? 

How many lakes? - ile jezior (widzicie)? 

Point at the lakes - wskaż jeziora. 

How many boats? - ile łódek (widzicie)? 

Posłuchajcie nagrania CD 3.14 i wskażcie właściwe elementy na mapie. Warto zatrzymać 

nagranie po każdym zdaniu/pytaniu, aby dziecko miało czas odpowiedzieć i znaleźć 

przedmiot na mapie. Zachęcam również do powtarzania zdań na głos. 

Ex 14. Gra z wycinanką. - opcjonalne zadanie 

Proszę o wycięcie kart z Unitu 7 przedstawiających środki transportu i krajobraz oraz jedną 

dużą kartę, która przedstawia mapę z 6 polami. Jeśli uczeń nie wziął kart ze szkoły może 

wydrukować lub stworzyć własne na podstawie wysłanych plików. (plik z kartami i mapą 

udostępniony na Teams w zakładce „Pliki”) 

Aby zrozumieć zasady gry należy włączyć nagranie CD 3.15 i przeczytać dialog w chmurkach. 

Uczeń układa karty na mapie (dowolnie), następnie podaje informacje na temat położenia 

tych kart (których osoba obok nie widzi) i druga osoba układa je w odpowiedniej kolejności 

na swojej mapce np. 

(One). There’s a (field) - (jeden). Tam jest (pole). 

- najpierw uczeń podaje liczbę pola na mapie a potem opisuje wybrany przez siebie obrazek.  

Lub 

(Two). There are (forests). - (dwa). Tam są (lasy). 

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 55/zad 11,12. 

 

Dziękuję za wysyłanie prac na Teams w zakładce „Zadania” 

Wszystkie zadania dochodzą i staram się sprawdzać najszybciej jak to możliwe. 

Każdą aktywność i starania ucznia doceniam i na pewno wezmę pod uwagę 

wystawiając ocenę końcową.  


