
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 

Temat: Nauka piosenki pt.” I like food”.Tasty and healthy. 

CEL : Znam słownictwo związane z jedzeniem. 

 Open your book. Otwórz e-podręcznik na str 37. 

Link : https://online.flippingbook.com/view/162667/38/  

  Listen and repeat. Posłuchaj nagrania i powtórz rymowankę . Zad 1/37 Plik 1.1. 

 Listen, read and match with your fingers. Sing. Posłuchaj, przeczytaj i połącz palcami. Śpiewaj 

“ I like food” zad. 2/str 37 Plik 1.2 

https://youtu.be/JoF_d5sgGgc
https://online.flippingbook.com/view/162667/38/


 

 

Słówka :  

Delicious-pyszne  

Nutricious -pożywny 

Good for me to eat- dobry dla mnie do jedzenia 

Treat-  poczęstunek, uczta 

 Otwórz e -podręcznik na str. 38/ zad 1 plik 1.3. 

RAW 
surowy 

 
 

FRESH 
świeży   

 

 

 

 

 SWEET 
słodki 

  
 

 

 

 



SOUR 
kwaśny 

 
 

 

CRUNCHY 
chrupki 

 
Z tymi kartami możesz zagrać w memeo/bingo. 

Zad 2/str 38 Listen and read. Posłuchaj i przeczytaj. plik 1.4. 

Słownictwo: 

Wstęp:  

Fun ways to eat fruit and vegetables- zabawne sposoby na jedzenie owoców i warzyw 

Help you grow and stay helthy- pomagają Tobie rosnąć i być zdrowym 

You need-potrzebujesz 

Portions- porcje 

Every day- każdego dnia  

1. Ice fruit lollies- owocowe lodowe lizaki 

 You can use- możesz wykorzystać  

Diffrent -różny                                                                                                 

2. Smoothie-koktajl 

Ice cubes- kostki lodu 

3. Mix-mieszać 



Don’t add sugar!- nie dodawaj cukru 

4 a funny face- zabawna twarz 

       5 

Vegetable sticks- warzywne patyczki/pałeczki 

Celery- seler naciowy 

Take-zabierać 

Lunch box- pojemnik na lunch/ drugie śniadanie  

 

 

  Zad. 3 / str 38 

Read and say True or False. Przeczytaj i odpowiedz Prawda czy Fałsz. 

 Uzupełnij kartę pracy. 1.1. bardzo proszę odesłać kartę pracy na d.jarzynska@sp26gdynia.pl  

 Zagraj w gry: 

https://wordwall.net/play/717/934/204  

https://wordwall.net/play/943/678/716  

https://wordwall.net/play/1679/210/208  

 

 

  

                                                 

Odp. Do zad. 3/38 

1. T 

2. F ( 5) 

3. F ( fruit, milk, yoghurt) 

4. F 

5. T 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://wordwall.net/play/717/934/204
https://wordwall.net/play/943/678/716
https://wordwall.net/play/1679/210/208

