
           

Hello! Hello! Hello! It’s time for English now. 

                         Lesson 1      1st June 

Subject: A song –Eating a varied diet.  

Cel: potrafię zaśpiewać piosenkę o zróżnicowanej diecie. 

STEP 1 ( krok 1) 

Open your book p. 60 Otwórz książkę str.60. 

Zadanie 1/str.60 

Listen and point. Posłuchaj I wskaż.  Plik �1.1 w załącznikach  

Co powinno znaleźć się na talerzu pełnym zdrowia?  Odpowiedz 

znajdziesz w piosence. Dużo kolorów. 

PLATE (talerz) 

/plejt/ 

 

Zadanie 2/str.60 

Listen again and sing. Posłuchaj ponownie piosenki i zaśpiewaj. 

Draw a picture of a healthy plate. Narysuj obrazek do piosenki. 

 



 

Transcript : 

Two, four, six, eight, Put something green on your 
plate. 

Peas are green, peppers are too, 

Peas and peppers are good for you!  

Two, four, six, eight, Put something yellow on your 
plate. 

Lemons are yellow, bananas are too, 

Lemons and bananas are good for you!  

Two, four, six, eight, Put something red on your plate.  

Tomatoes are red, apples are too,  

Tomatoes and apples are good for you. 

Two, four, six, eight, Put something orange on your 
plate. 

Carrots are orange, oranges are too, 

Carrots and oranges are good for you!   

                                                         

 

 



 

                            Lesson 2      2nd June  

Subject: Revision unit 6. 

STEP 1 ( krok 1) 

Open your book p. 61. Otwórz książkę na str. 61. 

Zadanie 1/ str.61 

Listen and circle. Posłuchaj I zakreśl.  (� plik 2.1) 

Zadanie 2/str.61 

Listen and match. Posłuchaj  I  połącz.(� plik 2.2) 

Powtórzmy słownictwo:  

 

APPLES 

 

 

BANANAS 

 

 



ORANGES 

 

 

LEMONS 

 

 

TOMATOES 

 

PEPPERS 

 

CARROTS 

 

 



PEAS 

 

 

Zadanie 3/str.61 (� plik 2.3) 

Listen and complete. Posłuchaj I uzupełnij. 

Like �       don’t like �  

 

STEP 3 

 Warzyw I owoców dla chętnych  z “ The singing Walrus” 

https://youtu.be/RE5tvaveVak 

https://youtu.be/mfReSbQ7jzE  

STEP 4 

Zachęcam do oglądania anglojęzycznych programów I bajek: 

Little Red Riding Hood | Fairytales for Kids | Cartoonito UK 
“ Czerwony Kapturek” 

 https://youtu.be/2Lqns0fQWns  

Możesz pochwalić się swoją pracą przesyłając ją na 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl Bardzo się ucieszę! �  
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BYE  BYE 
 

            

 


