
Hello! Hello! Hello!  

 ♥ 

It’s time for 

English now!! 
Witajcie! Przesyłam Wam dużo dobrej energii! Uśmiechajcie się 

często!!! 

 W tym tygodniu rozpoczniemy zajęcia od 

piosenki “ Move with Me”-  “ Ruszaj się ze mną 

“. Ruszajcie się w rytm muzyki, naśladujcie 

ruchy, śpiewajcie. Everybody’s exercising. 

Everybody’s feeling good. Everybody’s 

exercising. Everybody should.  (Wszyscy 

ćwiczą. Wszyscy czują się dobrze. Wszyscy 

ćwiczą . Wszyscy powinni ćwiczyć). 

Wstajemy i się ruszamy!! Brawo!!  

Bravo!! Great!! Let’s sing and dance!!! � Link do piosenki: 

https://youtu.be/JoF_d5sgGgc  

  LESSON 1 

Temat:  Can I have …? Czy mogę poprosić o …? 

CEL : Potrafię poprosić o zwierzątko. 

Czy pamiętasz z poprzedniej lekcji jak poprosić o zwierzątko? 

Poćwiczmy to pytanie i spróbujmy na nie odpowiedzieć w języku angielskim. 

Can I have …...? Czy mogę dostać...?/ Czy mogę prosić o....? 

Tak: Yes, OK.                                             Nie: No, sorry.  

https://youtu.be/JoF_d5sgGgc


 

 

Tom 

Can I have a parrot?      

 

Mum  

 

    Yes,OK.  � 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

Sue 

  Can I have a mouse?    

 

 

Dad  

           No,sorry.   � 

 

 

 

 

 
 

 Poproś o następujące zwierzątka i udziel odpowiedzi zgodnie ze wskazówkami.   



 

Pytaj: Can I have a ...........? 

Odpowiadaj: Yes, OK.             No, sorry.  

 

Can I have  a  …........? 

1.                                 

2.                                       

3.                                    

4.                                 

 

 

 

Odp.   



1. Can I have a dog/puppy? Yes, OK. 

2. Can I have a cat/kitten?  No, sorry. 

3. Can I have a fish? Yes, OK. 

4. Can I have a hamster? No, sorry. 

 

  Open your book. Listen and circle. Say. Otwórz podręcznik na str.45./zad. 2 , 

posłuchaj nagrania 1.1. i zakreśl. Powiedz. 

LESSON 2 

Temat:  What’s your favourite animal? 

CEL : Potrafię powiedzieć jakie jest moje ulubione zwierzę. 

 Jakie jest Twoje ulubione zwierzątko? 

What’s your favourite animal? 

A rabbit.  
Czy zgadniesz jakie jest moje ulubione zwierzątko? Zapytaj :  Whats ‘ your favourite animal? 

Odpowiedź  jest ukryta w tekście. Szukamy.  Powodzenia.  Good luck!!! 

 Open your book. Otwórz podręcznik na stronie 46. /zad .1 Listen and point. Posłuchaj i 

wskaż. Listen again and repeat. Posłuchaj ponownie i powtórz.   plik 2.1. 

 Listen and number. Str. 46/zad.2 Posłuchaj i ponumeruj. plik 2.2. 

 Match. Listen a check. Połącz. Posłuchaj i sprawdź.  str. 47/zad.1 plik 2.3. 

 Draw your favourite animal. Say. Narysuj swoje ulubione zwierzę. Powiedz. Str 47/zad.2  

Jeśli masz ochotę, poproś rodziców o przesłanie  zdjęcia  z 

uzupełnionymi zadaniami na d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

♥ Odp. My favourite animal is a dog. 

 
 



  

 

 

 

 


