
 

Hello! Hello! Hello!   It’s time for 

English now!!  
Witam Was bardzo serdecznie!!! Mam nadzieję, że humory Wam dopisują. 

 

Rozpoczniemy nasze spotkanie od zaśpiewania piosenki, która wprowadzi nas w dobry nastrój.  

Znacie ją dobrze!!! Śpiewamy i tańczymy.  To dobra gimnastyka. SING AND DANCE!!! 

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs   

LESSON 1 

TEMAT:   Opowiadanie “ I’ve got a sore paw.  

CEL: Potrafię zrozumieć opowiadanie o zwierzętach w języku angielskim. 

Zacznijmy od powtórzenia poprzednia z poprzedniej lekcji. Stworzyłam dla Was gry interaktywne 

dostępne pod tymi linkami: 

https://wordwall.net/play/1551/050/389 

https://wordwall.net/play/1551/050/753  

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs
https://wordwall.net/play/1551/050/389
https://wordwall.net/play/1551/050/753


 

 

 

  Zobaczysz opowiadanie   na You Tube.  https://youtu.be/hlJIm7Boxlg   

Czy jesteś ciekawa/ciekawy co się przydarzyło Tygryskowi  ? Popatrz, posłuchaj i wskaż. 

Drodzy rodzice pod tym linkiem znajdziecie Państwo podręcznik do przeglądania 

https://online.flippingbook.com/view/710979/54/  .  Macmillan na swojej stronie w zakładce strefa 

anglisty/anglista online udostępnia podręcznik i ćwiczenia. Bardzo proszę ściągnąć je na swoje 

komputery. Z góry dziękuję.  

 Open your e-books .  Listen. Otwórz swój e-podręcznik na str. 52 i  53. Przeczytaj 

opowiadanie. Posłuchaj 1.1.  

Transkrypcja opowiadania: 

Historyjka: 

 The Sore Paw - Obolała łapka. 

 Narrator: Tiger is sleeping. He’s dreaming he’s got a sore paw.  Tygrys śpi. Śni mu się, że ma obolałą 

łapkę. 

Tiger: Ow! I’ve got a sore paw. Mam obolałą łapkę. 

 Tiger: Hello, Elephant. Look. I’ve got a sore paw. Can you help me, please?  Cześć Słoniu. Popatrz 

mam obolałą łapkę.  Czy możesz mi pomóc, proszę? 

Elephant: No, sorry. I can’t. I’m scared of tigers. Nie przepraszam. Nie mogę. Boję się tygrysów. 

 Narrator: And the elephant goes away as fast as it can. Słoń odchodzi najszybciej jak może. 

Tiger: Hello, Giraffe. Look. I’ve got a sore paw. Can you help me, please? Cześć Żyrafo. Popatrz mam 

obolałą łapkę.  Czy możesz mi pomóc, proszę? 

 Giraffe: No, sorry. I can’t. I’m scared. Nie, przepraszam. Nie mogę.  Boję się. 

 Narrator: And the giraffe goes away as fast as it can. Żyrafa odchodzi najszybciej jak może. 

 Tiger: Hello, Snake. Look. I’ve got a sore paw. Can you help me, please? Cześć Wężu! Czy możesz mi 

pomóc? 

Snake: No, sorry. I can’t. I’m scared.  Nie, przepraszam.  Nie mogę. Boję się. 

Narrator: And the snake goes away as fast as it can. Wąż odchodzi najszybciej jak może. 

Tiger: Hello, Monkey. Look. I’ve got a sore paw. Can you help me, please? Cześć Małpko! Czy możesz 

mi pomóc? 

Monkey: No, sorry. I can’t. I’m scared. Nie, przepraszam. Nie mogę. Boję się. 

Narrator: And the monkey goes away as fast as it can. Małpa odchodzi najszybciej jak może. 

https://youtu.be/hlJIm7Boxlg
https://online.flippingbook.com/view/710979/54/


 Tiger: Hello, Mouse. Look. I’ve got a sore paw. Can you help me, please? Cześć Myszko! Czy możesz 

mi pomóc? 

Mouse: Yes, of course I can. Oh dear! You’ve got a thorn in your paw. Tak oczywiście, mogę. Masz 

kolec/cierń w łapce. 

Narrator: The mouse pulls …  Myszka ciągnie.. 

Tiger: Owww! 

 Narrator: and pulls …  i ciągnie 

Tiger: Owww!  

Narrator: … and the thorn comes out.  … i cierń wyszedł 

 Tiger: Owww!  

Tiger: Oh, my paw is better now. Thank you, Mouse. Moja łapka ma się lepiej. Dziękuję myszko. 

Mouse: You’re welcome! Can you help me now, please, Tiger? I’m a long way from home and I can’t 

cross the river. Proszę bardzo! Czy Ty możesz mi teraz pomóc Tygrysku. Jestem daleko od domu i nie 

mogę przejść przez rzekę. 

 Tiger: Yes, of course I can, Mouse. Jump on my back! Oczywiście myszko. Wskocz na mój 

grzbiet/plecy.  

 Elephant: Oh, look! The little mouse isn’t scared of Tiger. Popatrzcie! Mała myszka nie boi się 

Tygrysa. 

Giraffe: The little mouse and Tiger are friends.  Mała myszka i Tygrys są przyjaciółmi. 

Snake: Amazing! Niesamowite! 

 

SORE PAW 

 
 

 

 



 

 

SCARED OF 
bać się 

 

THORN- 
kolec/cierń 

 

PULL-ciągnąć 

 
 

 Open your e-book. Otwórz podręcznik na str 54.  /zad 1  Posłuchaj 1.2.  i powiedź brakujące 

słowo. 

 

 



LESSON 2  

Temat : Nauka piosenki pt. “ Can you help me please? 

 

Cel : Potrafię zaśpiewać piosenkę i poprosić o pomoc w języku angielskim. 

 Open your e-book. Otwórz swoją e-książkę na str 54  Listen and sing.   Wysłuchaj nagrania 

2.1. i zaśpiewaj.  

 Uzupełnij tekst piosenki brakującymi nazwami zwierząt, zgodnie z kolejnością występowania 

w piosence. Poproś rodziców o przesłanie zdjęcia na adres d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

Otrzymasz ocenę za wykonaną pracę !!!  Jeśl nie masz drukarki, nie ma problemu, przepisz 

tekst do zeszytu/na kartkę papieru i wyślij zdjęcie.  

Can you help me please ? Czy możesz mi pomóc?  

I’ve got a sore paw today. Mam obolałą łapkę dzisiaj. 

I can’t -nie mogę.  

Goes away-odchodzi  
 

Can you help me, please? 

Can you help me, please?  

I’ve got a sore paw today.  

No, sorry. I can’t. I’m scared. 

 

 

  

 

 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl


And the …...........................  goes 

away. 

And the …............................  goes 

away... 

 And the …...........................  goes 

away.  

And the..............................  goes 

away.  

Can you help me, please?  

 I’ve got a sore paw today.  

 Yes, of course I can. Pull, pull. 

 The thorn comes out. Hurray!  

BYE!!! KISSES!!! 

 
 


