
HELLO! HELLO! HELLO! 

It’s time for English now! 

Welcome!       

Drogie dzieci witam Was serdecznie!!! 

Oto kilka propozycji, które pomogą Wam w nauce 

języka angielskiego �  

Jeśli macie ochotę, możecie przesłać swoje prace na 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

HAPPY EASTER!!! 

 

LESSON 1 

Temat: Culture in the UK... My Exercise. 

Zadania do karty pracy 1.1. ( pliki) 

Zad.1 Popatrz na kartę pracy 1.1 (pliki do pobrania) . Posłuchaj nagrania 1.1.  

Słownictwo: zapisz w zeszycie 

PE- WF, school  gym- sala gimnastyczna, outside in the playground- na zewnątrz 

na placu zabaw, school playing field-  boisko 

Zad. 2   Wysłuchaj nagrania 1.2. i przeczytaj tekst- My exercise “ Moje 

ćwiczenia” 

Słownictwo: zapisz w zeszycie 

races-wyścigi, dance- tańczyć, workouts- seria ćwiczeń/trening , touch my toes- 

dotykać palców u stóp, run fast- biegać szybko, after school- po szkole 

Uzupełnij kartę pracy 1.2.  
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Zad. 3. Wysłuchaj nagrania 1.3. przeczytaj opowiadanie. Tiger Street Tales 

 Słownictwo: 

It’s a CD called...-  to płyta zatytułowana …  

Walk on the spot- chodzić w miejscu, 

Twenty times- 20 razy, 

Magpie- sroka 

Watch out- uważać, być ostrożnym, 

Press-ups- pompki 

Start again – zacznij od nowa  

Dla chętnych więcej ćwiczeń w formie interaktywnej na 

https://wordwall.net/pl/resource/922695/angielski/tiger-3-unit-3-workouts 

 

LESSON 2 

Temat: Food we like.  

Zadania do karty pracy 2.1. 

Zad. 1. Posłuchaj, popatrz i powtórz. Nagranie 2.1. 

Zad . 2. Posłuchaj, wskaż i powiedz rymowankę. Nagranie 2.2. 

Zad. 3. Wysłuchaj preferencji Tygryska. Nagranie 2.3. 

Zad. 4. Wskaż, powiedz i zapisz w zeszycie/ kartce. 

Uzupełnij kartę pracy( wydrukuj lub napisz w zeszycie). 2.2. 
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Dla chętnych:  

Temat: Easter is coming!  Nadchodzi Wielkanoc!!! 

 Witam, czy nie możecie doczekać się wielkanocnego zajączka? No 

właśnie... a jak powiedzieć po angielsku zajączek, koszyk, kurczaczek ...?  

Proponuję odwiedzić stronę:  

https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm  

A teraz posłuchajmy i zatańczmy do piosenki, którą znajdziecie na YOU 

TUBE: 

 

   

 Boom Chicka Boom � Easter Songs for Kids � Best Kids Songs � The Learning 

Station 
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