
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/dDHJW4r3elE   

https://youtu.be/dDHJW4r3elE


 

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

 

LESSON 1 

Temat:  “ Keep helthy”-zachowaj zdrowie/bądź zdrowy. 

CEL: potrafię powiedzieć co zrobić, by być zdrowym 

Zapisz temat i słownictwo w zeszycie. Możesz wykonać słowniczek obrazkowy, wydrukować i 

przykleić słówka. 

 Kilka pomocnych zwrotów: 

 

DRINK WATER 
pić wodę 

 

 
 

WASH myć 

 
 

DO EXERCISE 
ćwiczyć 

 
 

 

 

 



 

 

 

EAT WELL 
Jeść dobrze (zdrowo) 

 
 

PLAY grać/bawić się 
 

 

SLEEP WELL  
wysypiać się 

 
 

  Open your book. Otwórz podręcznik na str. 56 

 e- podręcznik tutaj https://online.flippingbook.com/view/485935/58/  

 Wykonaj zadanie 1 str. 56 Listen, point and repeat. Posłuchaj, wskaż i powtórz. Plik do 

wysłuchania 1.1. -  w załącznikach. 

 Ciekawe co Ping i Pong mają do powiedzenia w temacie zdrowia.  Popatrz na zad. 2/ str 56 

plik  do wysłuchania 1.2  

Do obejrzenia i wysłuchania https://youtu.be/8L8eqSBaw-8   

You need to do exercise to keep healthy- musisz ćwiczyć, by być zdrowym 

You need to drink water to keep healthy- -musisz pić wodę, by być zdrowym 

 

 

https://online.flippingbook.com/view/485935/58/
https://youtu.be/8L8eqSBaw-8


 Zagraj w przygotowane przeze mnie gry : 

          https://wordwall.net/play/1922/081/538  

    https://wordwall.net/play/1922/229/754  

 Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 54 prześlij na mojego maila d.jarzynska@sp26gdynia.pl  

 Jeśli nie masz ćwiczeń możesz je otworzyć tutaj 

https://online.flippingbook.com/view/854199/56/  lub pobrać na swój komputer ze strony 

https://anglistaonline.macmillan.pl/  

LESSON 2 

Temat: Nauka piosenki pt. “ Keep helthy”-zachowaj zdrowie. 

CEL: potrafię zapytać o wyrażenia związane ze zdrowiem i udzielić odpowiedzi. 

Zapisz temat do zeszytu 

 Zapisz notatkę w zeszycie: 

I do exercise every day (co dziennie) . 

I eat well every day. 

I wash my face every day. 

Do you sleep well every day? Czy ty śpisz dobrze codziennie?  

 Yes, I do.    No, I don’t. 

 

 Open your book. Otwórz książkę str. 57. https://online.flippingbook.com/view/485935/58/  

 Wykonaj zad. 1/str.57 Listen, find and point. Repeat.  Posłuchaj, znajdź i wskaż . Powtórz.  

Play stand if it’s true. Zagraj w wstań, jeśli to prawda. 

Nagranie do wysłuchania plik 2.1. w załącznikach.  

  Zad. 2 /str. 57 Listen and point . Sing. Keep healthy. Posłuchaj i wskaż. Zaśpiewaj.  

Nagranie do wysłuchania plik 2.2 w załącznikach.  

Możesz zobaczyć i wysłuchać piosenkę na you tube https://youtu.be/8xu8qNXb51M  

 Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 55 - prześlij zdjęcia wykonanych zadań . 

Zadania dla chętnych ćwiczenia  str. 58 i 59 . 

Zgraj w gry:   https://wordwall.net/play/1518/080/496  

https://wordwall.net/play/1272/573/976  

https://wordwall.net/play/1922/081/538
https://wordwall.net/play/1922/229/754
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://online.flippingbook.com/view/854199/56/
https://anglistaonline.macmillan.pl/
https://online.flippingbook.com/view/485935/58/
https://youtu.be/8xu8qNXb51M
https://wordwall.net/play/1518/080/496
https://wordwall.net/play/1272/573/976


  

 

 

 

 

  

 


