
Hello! Hello! Hello!   

It’s time for English now! 
How are you? Are you OK?  I hope you are  fine!!! 

 

Możesz odpowiedzieć patrząc na jedną z buziek. �  I’m good. I’m hungry. I’m happy. 

Na początek naszej dzisiejszej wspólnej przygody z językiem angielskim wysłuchajmy i 

zaśpiewajmy piosenkę .  Listen, sing and dance !!!  

 https://youtu.be/RSA5PvcV0_k  

 If animals could dance,  they’d look so funny .  A 

cat would dance and look just like this and 

sound like this - Gdyby zwierzęta potrafiły 

tańczyć wyglądałyby śmiesznie.  Kot tańczyłby 

tak... i brzmiałby tak... .  What is your favourite 

animal? Które zwierzę jest Twoim 

ulubionym?......�  

 

https://youtu.be/RSA5PvcV0_k


 

Po krótkiej rozgrzewce zaczynamy lekcję nr 1. Mam nadzieję, że jesteście w dobrych nastrojach. 

LESSON 1 

Temat: Feathers.  

CEL: potrafię nazwać kolory i zwierzęta w języku angielskim. 

 

 Open your book. Otwórz książkę na str. 48.  

Dzisiaj porozmawiamy o kolorach, ptakach i ich piórach. 

 

FEATHER PIÓRO 

 
 

FEATHERS PIÓRA 

 
 

PENGUIN PINGWIN 

 
 



 

 

DUCK KACZKA 

 
 

PEACOCK PAW 

 
 

Zanim wykonamy zadania w książce przypomnijmy sobie kolory. Zagraj w grę, którą dla 

Ciebie przygotowałam. 

Link do gry https://wordwall.net/play/1915/161/232 

 

 

https://wordwall.net/play/1915/161/232


 

 

 

 

 Zad. 1/str. 48 Listen and find. Posłuchaj i odszukaj na obrazku odpowiednie 

pióro. Plik 1.1. do odsłuchu.  

 Zad. 2/str. 48 /49  Listen and say  YES or  NO. Połącz. Posłuchaj i powiedz Tak 

lub Nie. 

Popatrz na obrazki ptaków na str.49. Posłuchaj nagrania  Plik 1.2.  do odsłuchu . Popatrz 

na powiększone pióra oraz zdjęcia ptaków. Powiedz TAK jeśli kolory z wysłuchanego 

nagrania i zdjęcia się zgadzają lub NIE jeśli na obrazku są inne kolory od tych 

wysłuchanych.   

 GOOD LUCK!!  

 Zad  1/str. 49.  

Wykonaj kolorową papugę . Nazwij kolory piór.  Narysuj papugę  na kartce  formatu A3 , 

wzór w książce. Pióra do pobrania w plikach karta pracy 1.1 . Jeśli nie masz drukarki nie 

martw się , możesz narysować papugę, wyciąć i przykleić kolorowe pióra.  

Efekty swojej pracy możesz przesłać na d.jarzynska@sp26gdynia.pl Bardzo się 

ucieszę�  

Na zakończenie lekcji 1  zagraj w grę, link znajdziesz tutaj 

 https://wordwall.net/play/1915/432/291  

Odpowiedzi do zadań: 

Zad. 1 /str 48 

Transcript : 

Find a red feather.  Znajdź czerwone pióro.  1 

Find a yellow feather. 3 

 Find a blue feather.  8 

Find a green feather.  2 

Find a brown feather. 4 

Find a black feather. 6 

 Find a white feather. 7 

 Find a green and blue feather. 5 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://wordwall.net/play/1915/432/291


 

Zad.2/ str 48/49 

The parrot’s got red feathers. Yes 

 The parrot’s got green feathers.  No 

The parrot’s got blue feathers.  Yes 

The peacock’s got green and blue feathers. Yes 

 The duck’s got green feathers. Yes 

The duck’s got black feathers.  (brown)  No 

The penguin’s got red feathers.  No 

The penguin’s got white feathers. Yes 

 LESSON 2 

Temat: Nauka piosenki pt. “ I love my pet”.  

CEL: Potrafię zaśpiewać piosenkę o zwierzątkach.  

 Open your book. Otwórz książkę str 50/ zad 1 . Listen and point. Posłuchaj i 

wskaż.  Plik 2.1. do wysłuchania. 

 

 Zad. 2 /str. 50 Listen again and sing. Posłuchaj ponownie i zaśpiewaj.  Link 2.2. do 

wysłuchania.  

 

I love my pet- kocham moje zwierzątko 

I love my cat –kocham mojego kota 

I love my cat like this- kocham mojego kota w ten sposób (  o 

tak) 

TUTAJ LIKE nie oznacza ( lubić) !! Czasami jedno słowo ma 

kilka znaczeń w języku angielskim. 

 Jeśli masz drukarkę  możesz wydrukować kartę pracy 2.1. i przesłać do mnie. 

 



 

 

Tekst piosenki: 

I love my cat like this.  I love my cat, I love my cat,  I love my cat like this! 

 

 I love my turtle like this.  I love my turtle. I love my turtle, I love my 

turtle like this! 

 

 I love my rabbit like this.  I love my rabbit. I love my rabbit, I love my 

rabbit like this! 

 

 I love my dog like this. I love my dog,I love my dog, I love my dog like 

this! 

 

Na zakończenie lekcji zagraj w grę!! Link do gry:   

https://wordwall.net/play/1916/411/756  

 

 

https://wordwall.net/play/1916/411/756

