
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/_Ir0Mc6Qilo  

 ...� A teraz odwiedźmy  naszych ulubieńców Steve i Maggie z Wow English  

https://youtu.be/AinuZ4kXUZs   

 

https://youtu.be/_Ir0Mc6Qilo
https://youtu.be/AinuZ4kXUZs


 

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

 

LESSON 1 

Temat: Nauka piosenki pt. “ A frog can jump”  

CEL: potrafię powiedzieć co potrafią robić zwierzęta. 

 Open your ebook . Otwórz e- podręcznik na str. 57. 

Link do podręcznika :  Tiger 1 otwórz mnie tu jestem  

Proszę przycisnąć prawym przyciskiem myszy na podkreślony link, następnie otworzyć link i 

jesteśmy.  
 Zad. 1/str 57 Listen, find and point . Repeat. Posłuchaj nagrania 1.1. link do nagrania w 

załącznikach . Powtórz. 

 Zad. 2/str 57 Spin your crayon and say . Zakręć kredką i powiedz.  

A. Giraffe 

B. Parrot 

C. Monkey 

D. Elaphant 

E. Frog 

F. Crocodile 

Zad 3/ str.  57  Listen to the song “A frog can jump”  and find. Posłuchaj piosenki link do nagrań  

1.2.  i poszukaj. Sing- zaśpiewaj . 

Link do piosenki   tutaj Piosenka " A frog can jump" 

 

A frog can jump- żaba potrafi skakać 

CAN -móc, potrafić 

Czas zagrać w grę sprawdzającą znajomość piosenki, link do gry tutaj 

GRA A frog can jump 

 Wykonaj kartę pracy 1.1. Proszę przesłać zadanie ( zdjęcie) na 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl  

 

Jeśli nie macie drukarki, wykonajcie proszę zadanie na kartce.  

 

https://online.flippingbook.com/view/710979/58/
https://youtu.be/Ryb-Gsxgpgk
https://wordwall.net/play/915/457/2868
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl


 

 

LESSON 2 

Temat: Doskonalenie słownictwa- zwierzęta i zdań z czasownikiem can.  

CEL: powtórzenie wiadomości unit 5. 

 Open your ebook. Otwórz swój e podręcznik str. 58, dostępny tutaj Tiger 1 p.58-59 

Wykonaj zadanie 1/ str. 58. Listen, find and point.  Repeat. Posłuchaj, poszukaj i wskaż. Powtórz. 

Link do nagrania 2.1. w plikach do pobrania.  

A teraz czas na gry, które dla Was przygotowałam:  

Zagraj w celu powtórzenia słownictwa. 

 Zagraj https://wordwall.net/play/1919/397/593  

 Zagraj https://wordwall.net/play/1919/949/530  

 Wykonaj kartę pracy 2.1 i 2.2.  do pobrania w załącznikach. Możesz wydrukować zadanie lub 

wykonać na kartce. Prześlij zdjęcie lub PDF na d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

 

 

Odpowiedź do zad. 1/ str. 58 

(1h, 2g, 3c, 4e, 5b, 6a, 7d, 8f) 

 

 

 

 

https://online.flippingbook.com/view/710979/60/
https://wordwall.net/play/1919/397/593
https://wordwall.net/play/1919/949/530
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl

