
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”-The Learnig 

Station “ 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 1/2 

Temat: Nauka piosenki pt. “ I’m feeling ill”. Utrwalenie słownictwa-health. 

CEL : Potrafię mówić o tym co mi dolega. 

Zapisz temat w zeszycie 

 Niedawno poznaliśmy słownictwo związane z dolegliwościami.  

 Powtórz słówka grając w grę. Powodzenia! Good luck! �  

https://quizlet.com/486420673/learn  

https://quizlet.com/pl/486420673/unit-5-health-problems-flash-cards/ 

https://youtu.be/JoF_d5sgGgc
https://quizlet.com/486420673/learn
https://quizlet.com/pl/486420673/unit-5-health-problems-flash-cards/


        https://quizlet.com/486420673/gravity  

 Zadawaj pytania i udzielaj  odpowiedzi do obrazków.  Zapisz w ćwiczenie w zeszycie. 

Przykład: nie musisz zapisywać w zeszycie 

 

Zapytaj :What’s the matter? Co się dzieje/ O 

co chodzi?  

To pytanie jest najczęściej wyrazem troski, gdy przeczuwamy, że coś złego się 

dzieje, bądź ktoś ma jakiś problem. 

Odpowiedz: I’m feeling ill. Czuję się chory. 

 

I’ve got a headache.    Boli mnie głowa. 

1.   2.  3.   

 

   Open your book. Otwórz  podręcznik na str. 54/ zad. 2. Listen, point and mime. Sing. 

Posłuchaj, wskaż i naśladuj. Zaśpiewaj. Plik 1.1. 

How are you today? Jak się dziś czujesz? 

!’m feeling  ill.…-czuję się chory, 

So I can ‘t play - więc nie mogę się bawić 

I can’t go to school for 2 or 3 days. Nie mogę pójść do szkoły przez 2 lub 3 dni. 

Obejrzyj piosenkę :  https://youtu.be/Wmb6xZCC1WE  

 

 Listen, find and point. Say. Posłuchaj, znajdź i wskaż. Powiedz. 1.2.  

 

 Uzupełnij stronę 52 w ćwiczeniach.  

https://quizlet.com/486420673/gravity
https://youtu.be/Wmb6xZCC1WE


 

 

 

 

 

 

Jeszcze więcej ćwiczeń?! Bardzo proszę!!!  Uprzedzam, tylko dla “ANGLOMANIAKÓW” !!! 

Zadania dla chętnych: 

Ćwiczenia znajdziesz tutaj: 

https://wordwall.net/play/257/545/776  

https://wordwall.net/play/853/749/1625  

 

Możesz również rozwiązać zadania ze str.  58 w ćwiczeniach. 

Prace przesyłamy na d.jarzynska@sp26gdynia.pl  
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