
Klasa 1b 

Hello! Hello! Hello! It’s time for 

English now. 

                         Lesson 1      19thMay  

Subject: Toys (ZABAWKI).  

CEL: Potrafię nazwać zabawki w języku angielskim. 
STEP 1 (Krok 1) 

Poznajmy kilka słówek: 

CAR 

 

 

DOLL 

 
 

BIKE 

 
 

 



SCOOTER 

 
 

SKATEBOARD 

 

KITE 

 
 

BOARD GAME 

 
 

COMPUTER GAME 

 
 

 



 

STEP 2  

Open your ebook p. 61 Otwórz swój e-podręcznik na str.61. 

Link do podręcznika tutaj:  

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

 Zadanie 1/str.61 (plik 1.1 w załącznikach) 

Listen, look and repeat. Posłuchaj, popatrz i powtórz. 

 Zadanie 2/ str.61 ( plik 1.2 w załącznikach) 

Listen, point and say Tiger’s word chant. Posłuchaj, wskaż i 

powiedz wyliczankę. 

 Zadanie 3/str.61 

Play Tiger word number. Cover and say.  Zakryj obrazki, spróbuj 

odgadnąć numer obrazka. 

STEP 3 

Open your e-Activity Book . Otwórz swoje e -ćwiczenia.  Link do 

ćwiczeń tutaj https://online.flippingbook.com/view/996408/62/  

Wykonaj  zadnie 1 i 2 str.60.  (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. 

https://online.flippingbook.com/view/710979/62/
https://online.flippingbook.com/view/996408/62/
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


 

 

                       Lesson 2     22nd May  

Subject: Story- “ Where’s my skateboard?”. 
CEL: rozumiem opowiadanie o zabawkach w języku angielskim. 

STEP 1  

Open your ebook p. 62-63. 

Link do podręcznika tutaj : 

https://online.flippingbook.com/view/710979/64/  

STEP 2  

Zadanie 1/str.62 ( plik do słuchania 2.1 w załącznikach) 

Listen to the story. Say Stop! Posłuchaj historii. Powiedz Stop! 

Obejrzyjmy wspólnie film animowany do opowiadania na You 

Tube : https://youtu.be/zvjClYkTOVs  

Where’s skateboard? Gdzie jest  deskorolka? 

Is it on the table? Czy jest na stole?  

TAK Yes, it is.     NIE  No, it isn’t. 

 

 

Is it in the garden? Czy jest w ogrodzie? Yes, it is. 

 

 

https://online.flippingbook.com/view/710979/64/
https://youtu.be/zvjClYkTOVs
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STEP 3 

Open your Activity Book p. 61. Otwórz swoje e -ćwiczenia 

str.61. 

Link do ćwiczeń: 

https://online.flippingbook.com/view/996408/62/  

Uzupełnij zadanie 1/str. 61. (prześlij zadanie na 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) 

STEP 4 

Zagraj w gry: 

https://wordwall.net/play/2323/484/969  

https://online.flippingbook.com/view/996408/62/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://wordwall.net/play/2323/484/969


https://wordwall.net/play/2323/484/969  

https://wordwall.net/play/1949/663/1272  

STEP 5 

PODSUMOWANIE: 

ZADANIA DO PRZESŁANIA NA ADRES: 

  d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

Lekcja 1 

 Zeszyt ćwiczeń zadnie 1 i 2 str.60. 

Lekcja 2 

 Zeszyt ćwiczeń  zad 1/ str.61 

 
 
 

 

 

Polecam oglądanie bajek w języku angielskim to jedna z 

propozycji : 

https://youtu.be/m8FoesvqgAk  

https://wordwall.net/play/2323/484/969
https://wordwall.net/play/1949/663/1272
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://youtu.be/m8FoesvqgAk

