
Klasa 1b 

Hello! Hello! Hello!  

It’s time for 

English now!! 
Lesson 1      13.05.20 

Subject: Extra vocabulary-weather. 

Cel: potrafię nazwać słownictwo związane z pogodą. 

STEP 1 (krok 1) 

Poznajmy słownictwo związane z pogodą: 

WHAT’S THE WEATHER LIKE? Jaka jest pogoda? 

It’s …. 

WINDY 

(wietrznie) 
 

 

HOT (gorąco) 

 



 

SUNNY 

(słonecznie) 
 

 

RAINY 

(deszczowo) 
 

CLOUDY 

(pochmurnie)  

 

 

COLD (zimno) 

  
 

STEP 2( krok 2) 

Open your ebook p. 91. Otwórz swój e-podręcznik str. 91 

Link tutaj: 

https://online.flippingbook.com/view/710979/92/ 

https://online.flippingbook.com/view/710979/92/


 

  

Wykonaj zadanie 1/ st. 91 ( plik 1.1 w załącznikach) 

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

Powtórz.  

 Wykonaj zadanie 2/str. 91 

Look and say.Cover. Popatrz i powiedz. Zakryj.  

Wykonaj zadanie 3/str. 91 ( plik 1.2. w załącznikach) 

Listen, point and say Weather chant. Posłuchaj, wskaż i 

powiedz wyliczankę. 

STEP (krok 3) 

Otwórz e-ćwiczenia  str.  85 Link tutaj 

https://online.flippingbook.com/view/996408/86/  

Wykonaj zdania na kartce lub wydrukuj plik  pdf 1.1. i 1.2 ( 

dostępne w załącznikach) Bardzo proszę o przesłanie zadań 

na d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

STEP 4 ( krok 4) 

Dla utrwalenia słownictwa zagraj: 

 https://wordwall.net/play/2122/476/921 

STEP 5 (krok 5) 

Ciekawe jaką pogodę mają Steve i Maggie?   Let’s watch! 

Zobaczmy! 

https://youtu.be/_xMMWHVbjGk  

https://online.flippingbook.com/view/996408/86/
https://wordwall.net/play/2122/476/921
https://youtu.be/_xMMWHVbjGk


Snowy- śnieżnie  foggy- mglisto 

 

Lesson 2     15.05.20 

Subject: Wyliczanka Eeny meeny. 

 Przepraszam w biletach wstępu podałam błędny 

temat – Toys ( ten temat zrealizujemy w przyszłym 

tygodniu). 

STEP1  

Otwórz e-podręcznik na str. 60 (plik do słuchania 2.1) 

Link tutaj 

https://online.flippingbook.com/view/710979/62/WObejr

zyjmy razem film na You Tube  

https://youtu.be/RSUmoBejJRs  

Tekst wyliczanki: 

To tradycyjna wyliczanka, dzieci stają w kole i wyliczają: 

Eeny meeny miny moe, catch a tiger by the toe. 

If it screams, let it go, eeny meeny miny moe, you are IT! 

 Eeny meeny miny moe- słowa wyliczanki coś w stylu ( 

Entliczek ,pentliczek...) 

Catch-złap 

Tiger –tygrys 

By the toe- za palec u nogi 

If it screams- jeśli krzyknie 

https://online.flippingbook.com/view/710979/62/WObejrzyjmy
https://online.flippingbook.com/view/710979/62/WObejrzyjmy
https://youtu.be/RSUmoBejJRs


Let it go-puść go 

You are IT! - ty jesteś IT(złapane, bęc) 

(dziecko wskazane przy słowie IT staje na środku kręgu) 

STEP 2 

Postaraj się zaśpiewać wyliczankę. 

STEP3 

Wykonaj zdania  z  e-zeszytu ćwiczeń str.57, zad 1 i 2 

Dla chętnych str. 56(cała) . 

Bardzo proszę o przesłanie zadań na 

d.jarzynska@sp26gdyna.pl 

 Zeszyt ćwiczeń dostępny tutaj: 

 https://online.flippingbook.com/view/996408/58/ 

Jeśli nie masz drukarki, nie martw się, możesz wykonać 

zadanie na kartce. 

Można również pobrać PDF tutaj podaję link 

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

rozdzialy/tiger-1/Tiger_1_AB_U5.pdf 

 

 

mailto:d.jarzynska@sp26gdyna.pl
https://online.flippingbook.com/view/996408/58/
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-1/Tiger_1_AB_U5.pdf
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-1/Tiger_1_AB_U5.pdf


 

 

 

 

Drodzy Rodzice, jeśli uznacie, że materiału jest zbyt dużo dla 

Waszego dziecka, bardzo proszę zrobić wybrane zadania  

( te, które chętnie wykona uczeń/uczennica) i przesłać choć 

jedną pracę. Mam prośbę o dostosowanie tempa pracy i ilości 

zadań do możliwości dziecka.  

 

Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom za przesłane zadania. 

Doceniam Państwa zaangażowanie i pracę.  

Pozdrawiam serdecznie, Dorota Jarzyńska 

 

 

 


