
Klasa 1b 

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

                         Lesson 1      27th May  

Subject: “ Where’s my skateboard?-a song.  

CEL: Potrafię  zaśpiewać piosenkę o zabawkach. 

STEP 1 (Krok 1) 

Przypomnijmy sobie słówka z ostatniej lekcji:  

(zakryj słówka tak, żeby widzieć tylko obrazki, a następnie powiedz 

słowo w języku angielskim)  
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DOLL 

 
 

BIKE 
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SKATEBOARD 
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STEP 2  

Open your  ebook p. 64 Otwórz swój e-podręcznik na str.64. 

Link do podręcznika tutaj:  

https://online.flippingbook.com/view/710979/66/  

 Zadanie 2/str.64  

Pick up toys and put them in the place. Say. 

Podnieś zabawki i połóż je na miejsce. Powiedz. (Połącz 

paluszkami). 

 

https://online.flippingbook.com/view/710979/66/


 

 Zadanie 3/ str.64 ( plik 1.1. w załącznikach) 

Listen and sing. Posłuchaj i zaśpiewaj.  

Piosenka dostępna na You Tube: https://youtu.be/zP8CpwcEgO4  

 

Where’s my skateboard? 
Gdzie jest moja deskorolka? 
 
  

It isn’t here. 
Nie ma jej tutaj. 

 

I can’t find my skateboard. 
Nie mogę znaleźć mojej 
deskorolki. 

 

Oh dear! Oh dear! O jej! 

 

The scooter is in the cupboard. 
Hulajnoga jest w szafie.   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zP8CpwcEgO4


 

Keep looking! Szukaj! 

 

The bike is in the cupboard. 
Rower jest w szafie. 

 

 

LOOK ON –patrz na 

LOOK IN- patrz w 
LOOK UNDER THINGS – patrz 
pod rzeczami  
To find my skateboard too! 
By znaleźć moją deskorolkę. 

 
The car is on the shelf. 
Samochód jest na półce. 

 

 
The doll is on the shelf.  
Lalka jest na półce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The kite is under the table. 
Latawiec jest pod stołem. 

 
The board game is under the 
chair. 
Gra planszowa jest pod 
krzesłem. 

 
 

STEP 3 

Zagraj w grę do piosenki. 

Link tutaj: https://wordwall.net/play/1948/099/3264  

STEP 4 Uczymy się wymawiać dźwięk /b/. 

Open your book p. 65. 

       https://online.flippingbook.com/view/710979/66/ 

Zad. 1/str. 65 

Listen, look and say.  Posłuchaj, popatrz i powiedz. 

STEP 5 

Open your e-Activity Book  p. 62/63. Otwórz swoje 

 e -ćwiczenia str. 62.  

Link do ćwiczeń tutaj: 

https://online.flippingbook.com/view/996408/64/  

Wykonaj zadnie 1 i 2 str.62 oraz 1 i 2 str. 63 (proszę przesłać 

zadania na d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) 

https://wordwall.net/play/1948/099/3264
https://online.flippingbook.com/view/710979/66/
https://online.flippingbook.com/view/996408/64/
mailto: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     29th  May  

Subject: Materials . 
CEL: Potrafię mówić o różnych materiałach  w języku angielskim  . 

 

STEP 1  

Open your ebook p.66. 

Link do podręcznika tutaj :  

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

STEP 2  

Zadanie 1/str.66 ( plik do słuchania 2.1 w załącznikach) 

Listen, point and say. Posłuchaj, wskaż, powiedz.  

 

 

 

 

 

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/710979/68/


 

 

WOOD 

                

PLASTIC 
                   

METAL 
                  

PAPER 
 

 

STEP 3 

Zad.2/str.66 

Listen and point. Posłuchaj i wskaż.  ( plik 2.2 w zalącznikach) 

Pong szuka nowego domu. 

I need a new house. Potrzebuję nowego domu. 

Look at this house. Popatrz na ten dom. 

Is it made of wood? Czy  jest zrobiony z drewna? 

Do you like it? Czy Tobie się podoba? 



No, I don’t. It’s cold. Nie, jest zimny. 

Is it made of metal? Czy  jest zrobiony z metalu?  

No, it isn’t. Nie. It’s made of plastic. Jest zrobiony z plastiku. 

I don’t like the colours. Nie podobają mi się kolory. 

Look at this house. Popatrz na ten dom. 

Is it made of wood? Czy jest zrobiony z drewna? 

Yes, it is. Do you like it? Tak . Czy się Tobie podoba? 

No, I don’t. It’s small. Nie. Jest mały. 

Here’s the house I like, with lots of paper to lie on. To jest 

dom ,który mi się podoba z mnóstwem papieru do leżenia. 

STEP 4   Activity Book. Ćwiczenia. 

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

Uzupełnij zadanie 1 /2 str. 64 (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/996408/66/
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


 

STEP 5 

Zagraj w gry: 

 

https://wordwall.net/play/1947/603/8929 

https://wordwall.net/play/1946/721/8949  

https://wordwall.net/play/1945/933/7297  

STEP 6 

PODSUMOWANIE: 

ZADANIA DO PRZESŁANIA NA ADRES: 

  d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

Lekcja 1 

 Zeszyt ćwiczeń zadnie 1 / 2 str.62, 1 / 2 str. 63. 

Lekcja 2 
 Zeszyt ćwiczeń  zad 1/ 2 str. 64 

 
STEP 7 

Dla chętnych : 

Polecam oglądanie anglojęzycznych programów dla dzieci: 
Thumbelina | Fairytales for Kids | Cartoonito UK “ Calineczka” 

https://youtu.be/kcA3-UMG2Rc  

 

 

https://wordwall.net/play/1947/603/8929
https://wordwall.net/play/1946/721/8949
https://wordwall.net/play/1945/933/7297
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://youtu.be/kcA3-UMG2Rc


                                      

 

 

 


