
HELLO, HELLO, HELLO !!!  

It’s time for English now 

Welcome to English Class!! 

Drogie dzieci, bardzo bardzo za 

Wami tęsknię!!! 

 

LEKCJA 1  Nauka piosenki I can play football. 

Zapisz temat w zeszycie. Jeśli zostawiłeś go w szkole. Nie ma problemu. Załóż nowy cienki 

zeszyt na czas kwarantanny.  

Cel: potrafię zaśpiewać piosenkę o tematyce sportowej z użyciem czasownika can 

 Wysłuchaj piosenki ( plik do lekcji 1 1.1.). Zaśpiewaj. Staraj się zatrzymywać piosenkę 

i powiedzieć następne słowo.  

 Uzupełnij tekst piosenki wstawiając brakujące wyrażenia z ramki. Możesz go 

wydrukować lub przepisać do zeszytu. Możesz również przesłać swoją pracę  na 

d.jarzyńska@sp26 gdynia.pl , nie jest to obowiązkowe. 

 

row,   ride a bike,  rollerblade, skateboard,  dive,  ride a horse,   karate and 
judo,  ice-skate 
 

row-wiosłować 

ride a bike - jeździć na rowerze 

rollerblade-jeździć na rolkach, 

skateboard- jeździć na deskorolce, 

dive- nurkować 

ride a horse- jeździć konno, 

do karate- ćwiczyć karate 

do judo- ćwiczyć judo 

ice-skate -jeździć na łyżwach 

 

 



 

I can play football 

I can play football and …..................... 

I can swim and …..................., too. 

I can’t play tennis or …...................... . 

Tell me , what can you do? 

My sister can dance and …...................... . 

She can do …...............and …................, too. 

She can’t play tennis or basketball. 

Tell me, what can you do? 

My brother can …......... and …................... 

He can …......... and play basketball, too. 

He can’t do judo or karate. 

Tell me, what can you do? 
Lekcja 2   Workouts for kids. 

Zapisz temat w zeszycie.  

Cel : potrafię poćwiczyć słuchając poleceń w języku angielskim. 

Czas trochę poćwiczyć z językiem angielskim. Do roboty, śmiało �  Posłuchaj nagrania ( 

pliki lekcja 2 2.1.) Wykonaj polecenia. 

 

 

 



Tap - stukać, fists- pięści, arms- ramiona, roll- obracać, move-poruszać, thumbs- kciuki, turn 

around- obracać się, stretch- rozciągać się , touch- dotknąć, toes- palce u stóp 

 

 Uzupełnij kartę pracy ( pliki lekcja 2) Możesz ją wydrukować lub przepisać do zeszytu. 

Możesz również przesłać swoją pracę  na d.jarzyńska@sp26 gdynia.pl , nie jest to 

obowiązkowe. 

Polecam korzystanie z aplikacji Quizlet, Macmillan stworzył na niej zadania do naszego 

podręcznika Tiger 3 . Proszę wpisać  w wyszukiwarkę Macmillan Quizlet Tiger 3 . Myślę, 

że warto.  Będzie to korzystne dla dzieciaków. 

 

GOOD LUCK !! 


