
Klasa 1b 

  

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

                         Lesson 1      3rd June 

Subject: Materials are fantastic! -a song.  

CEL: Potrafię  zaśpiewać piosenkę o materiałach. 

STEP 1 (Krok 1) 

Powtórzenie słownictwa z poprzedniej lekcji o materiałach: 

WOOD 

                

PLASTIC 
                   

METAL 
                  

PAPER 
 



https://youtu.be/COYyEsHKs9I  

 Open your  ebook p. 67 Otwórz swój e-podręcznik na str.67. 

Link do podręcznika tutaj:  

https://online.flippingbook.com/view/710979/68/  

 Zadanie 1/str.67  ( �plik 1.1) 

Listen, find and point. Repeat. Posłuchaj, znajdź i wskaż. Powtórz. 

 Zadanie 2/ str.67 

Spin your crayon and say. Zakręć kredką i powiedz.  

Np. 

A) The book is made of /mejd/ paper. 

B) The car is made of metal. 

C) The guitar is made of wood. 

D) The doll is made of plastic. 

E) The scooter is made of metal. 

F) The bike is made of metal. 

G) The skateboard is made of wood.  

 Listen and point. Sing. Posłuchaj i wskaż. Zaśpiewaj.  

(�plik 1.2)  Materials are fantastic! Materiały są fantastyczne! 

Different materials are fantastic. Różne materiały są fantastyczne! 

Piosenka dostępna na You Tube:  

https://youtu.be/HhK_HALiZtg  

STEP 2 

Open your e-Activity Book  p. 65. Otwórz swoje 

 e -ćwiczenia str. 65.  

https://youtu.be/COYyEsHKs9I
https://online.flippingbook.com/view/710979/68/
https://youtu.be/HhK_HALiZtg


Link do ćwiczeń tutaj:  

https://online.flippingbook.com/view/996408/66/  

Wykonaj zadnie 1 i 2 str.65 (proszę przesłać zadania na 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) 

Można również pobrać plik pdf rozdziału 6 na stronie 

Macmillan.  Podaję link :  

https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-

rozdzialy/tiger-1/Tiger_1_AB_U6.pdf  

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania zadań, nie martw 

się. � Wszystkie zadania możesz zrobić na kartce lub w 

zeszycie. 

                       Lesson 2     5th  June  

Subject: Materials . 
CEL: Powtórzenie wiadomości  rozdział 6. 

 

STEP 1  

Open your ebook p.68. 

Link do podręcznika tutaj :  

https://online.flippingbook.com/view/710979/70/  

STEP 2  

Zadanie 1/str.68 ( plik do słuchania 2.1 w załącznikach) 

Listen, find  and point. Repeat. Posłuchaj, znajdź i wskaż.  

Powtórz.  

 

https://online.flippingbook.com/view/996408/66/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-1/Tiger_1_AB_U6.pdf
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-1/Tiger_1_AB_U6.pdf
https://online.flippingbook.com/view/710979/70/


Zadanie 4/str. 69 

Find pairs and say. Znajdź pary i powiedz. ( połącz pary  

przedmiotów wykonanych z tego samego materiału) 

Np.  

    

The house is made of plastic. The car is made of plastic. 

STEP 3 

 Activity Book. Ćwiczenia. 

https://online.flippingbook.com/view/996408/68/   

Uzupełnij zadanie 1 /2 str. 66 (prześlij zadanie na 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) 

Można również pobrać plik pdf rozdziału 6 na stronie 

Macmillan.  Podaję link :  

https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-

rozdzialy/tiger-1/Tiger_1_AB_U6.pdf 

 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania zadań, nie martw 

się. � Wszystkie zadania możesz zrobić na kartce lub w 

zeszycie. 

 

https://online.flippingbook.com/view/996408/68/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-1/Tiger_1_AB_U6.pdf
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-1/Tiger_1_AB_U6.pdf


 

STEP 5 

Zagraj w gry: 

https://wordwall.net/play/1947/603/5515 

https://wordwall.net/play/1104/415/1991  

https://wordwall.net/play/939/738/521   

STEP 6 

PODSUMOWANIE: 

ZADANIA DO PRZESŁANIA NA ADRES: 

  d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

Lekcja 1 

 Zeszyt ćwiczeń zadnie 1 i 2 str.65 

Lekcja 2 

 Zeszyt ćwiczeń  zad 1/ 2 str. 66 

 

STEP 7 

Dla chętnych : 

Polecam oglądanie anglojęzycznych programów dla dzieci:  

Hansel And Gretel | Fairytales for Kids | Cartoonito UK 

( Jaś i Małgosia) 

https://youtu.be/HxGfoqiE9gs  

 

https://wordwall.net/play/1947/603/5515
https://wordwall.net/play/1104/415/1991
https://wordwall.net/play/939/738/521
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://youtu.be/HxGfoqiE9gs


                                      

 

 

 


