
 

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.  

Śpiewamy i tańczymy.  To dobra gimnastyka. SING AND DANCE!!! 

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs   

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs


LEKCJA 1 

TEMAT: Legenda pt . “ The Earl of Sandwich”  

CEL : Potrafię zrozumieć opowiadanie w języku angielskim.  

 Obejrzyjmy razem filmik na YOU TUBE  https://youtu.be/45GyQamOtkg  

 Open your e-book. Otwórz e-podręcznik na str 34 i 35  Znajdziesz go tutaj 

https://online.flippingbook.com/view/162667/36/  Posłuchaj nagrania plik 1.1 

Wydawnictwo Macmillan udostępnia na swojej stronie  https://anglistaonline.macmillan.pl/ 

podręcznik oraz ćwiczenia Tiger 3 

 

 Zapisz temat i kilka słówek w zeszycie: 

Earl-hrabia 
Sandwich is a small town-Sandwich jest małym miastem 
A sandwich-kanapka 
I haven’t got time for …-nie mam czasu na... 
Bring me-przynieś mi 
Meat-mięso 
Bread –chleb 
Two slices of- dwa plastry/ kawałki 
Delicious-pyszne 
It’s quick-to szybkie 
Let’s play cards. -zagrajmy w karty 
I’m hungry- Jestem głodna/-y 
Why don’t you try?- Może spróbujesz? 
The same- to samo 
At the same time- w tym samym czasie 
A great invention- wielki wynalazek 
  

 

 Postaraj się odpowiedzieć na pytania z zadania 2/str.35 

 Stwórz plakt pt. Healthy snacks narysuj lub wklej zdrowe przekąski i podpisz je. 

Poproś rodziców o przesłanie  zdjęcia plakatu do oceny na d.jarzynska@sp26gdynia.pl  

Zagraj w grę \ interaktywną : https://wordwall.net/play/1175/581/854  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/45GyQamOtkg
https://online.flippingbook.com/view/162667/36/
https://anglistaonline.macmillan.pl/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://wordwall.net/play/1175/581/854


LEKCJA 2 

TEMAT: DO YOU LIKE....? Rozmawiamy o jedzeniu? 

 

CEL” Potrafię zapytać i udzielić odpowiedzi dotyczących jedzenia. 

 Zapisz temat i kilka słówek-zwrotów: 

Do  you like... ? Czy lubisz? 

Yes, I do. 

No, I don’t.  

I like chocolate. I don’t like strawberries. 

I like -lubię 

I don’t like- nie lubię 

She/he likes- ona/on lubi 

She /he doesn’t like- ona/on nie lubi 

 

 Open your e-book .Otwórz swoją e-książkę na str. 36 / zad 1.  

Play True or False. Zgraj  w PRAWDA FAŁSZ z rodziną lub telefonicznie – online z 

kolegą/koleżanką z klasy. 

Talk about food -mów o jedzeniu. Np.. YOU:  I like milk.  FRIEND: True.  

YOU: I don’t like chicken. FRIEND : False.  

Powiedz co lubi twój kolega/koleżanka, brat, tata itp.. 

Zapisz trzy przykłady w zeszycie, mówiące co lubi osoba z którą grałeś-/łaś. 

NP. Tomek likes  yoghurt. Zwóć uwagę na końcówkę-s przy 

czasowniku. Dodajemy ją, ponieważ mówimy o 3 osobie l. 

pojedynczej.  

I like bananas.      but      She likes bananas. 

A w przeczeniach powiemy:  

I don’t like fish.     but  My mum doesn’t like fish. ( 3 os. L.poj.)  

 Wykonaj zadanie 3 str 36.  wspólnie z kolegą, koleżanką, rodzeństwem lub rodzicami. Zapisz 

dwa przykłady do zeszytu. 



Guess who!! Zgadnij kto!! Wybierz któreś z dzieci z podręcznika, ale nie mów kim jesteś.  

Pytajcie Do you like...? Udzielajcie odpowiedzi Yes, I do. No. I don’t .  

Pytajcie Are you Clare? Odpowiadajcie Yes, I am. No, I’m not.  

Wysłuchaj piosenki na You Tube Do You Like Pickle Pudding? + More | Kids 

Songs | Super Simple Songs i śpiewaj 

 

 Uzupełnij kartę pracy 2.1. Proszę przesłać na mojego maila. 

                            
 

 

 


