
 

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   

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs


LESSON 1 

Temat : What’s the matter? Moje samopoczucie. Nauka słownictwa. 

Cel: potrafię nazwać co mi dolega w języku angielskim. 

Zapisz w zeszycie temat i słownictwo. 

 What’s the matter? -Co się stało? O co chodzi? 

Poznajmy nowe słownictwo: 

 

 

TOOTHACHE 

BÓL ZĘBA 
 

 

HEADACHE  
BÓŁ GŁOWY 

 
 

COUGH 
KASZEL 

 



 

 

 

CUT 
SKALECZENIE 

 
 

EARACHE 
BÓŁ UCHA 

 
 

 

COLD 
PRZEZIĘBIENI

E 
 

 



TUMMY ACHE 
BÓŁ BRZUCHA 

 
 

 

 

 

SORE THROAT 
BÓL GARDŁA 

 
 

 OPEN YOUR BOOK P. 51. Otwórz podręcznik str.51 

 WYKONAJ ZADANIE 1, 2 ,3  str. 51 

 Zad 1. Listen, look and repeat. Posłuchaj, popatrz i powtórz.  Plik 1.1. 

 Zad 2. Chant. Powiedz rytmicznie. Plik 2.1. 

 Zad 3 . Zakryj obrazki i powiedz co jest pod nimi schowane.  

 Wykonaj w ćwiczeniach zad 1,2 str 50 Bardzo proszę przesłać zdjęcia do oceny 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl  

 Przygotowałam dla Ciebie zadania interaktywne utrwalające słownictwo. Mam nadzieję, że 

się Tobie spodobają.  

https://wordwall.net/play/1094/258/249  

https://wordwall.net/play/1094/258/474  

LESSON 2  

TEMAT: Opowiadanie pt.” At the Doctors. “ 

CEL: Rozumiem opowiadanie o wizycie u lekarza . Potrafię powiedzieć co mi dolega. 

 Obejrzyjmy wspólnie film do opowiadania na YOU TUBE  https://youtu.be/848rfVdA9wQ   

 Open your book. Otwórz książkę na str 52-53  wysłuchaj nagrania Plik  2.1  

 Zapisz w zeszycie temat i notatkę  : 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://wordwall.net/play/1094/258/249
https://wordwall.net/play/1094/258/474
https://youtu.be/848rfVdA9wQ


At the doctors.- u lekarza/-y 
I’m feeling ill.- Czuję się chora/-y. 
I’ve got a headache. -Boli mnie głowa.  
I’m feeling hot.-  Czuję się rozpalony/gorący. 
Doctors help- Lekarze pomagają. 
We don’t feel bad. - Nie czujemy się źle. 
I’m scared.-Boję się. 
Don’t be scared. - Nie bój się.  

 

 

 

 Uzupełnij ćwiczenia ze str. 51 w zeszycie ćwiczeń. Proszę przesłać zdjęcie. 

              BYE !!!             


