
Klasa II a i II b  

Hello! Hello! Hello! It’s time for 

English now!! 

Lesson 1 

Subject: Powtórzenie wiadomości z 

rozdziału 5. 

Cel: powtórzenie poznanego w rozdziale 5 materiału. 

STEP 1 ( KROK 1) 

Zapisz temat lekcji w zeszycie. 

Open your book p. 58. Otwórz książkę na str. 58 

Możesz skorzystać z e-podręcznika. Link tutaj: 

https://online.flippingbook.com/view/485935/60/  

Zad.1 /str.58 

Listen ( plik 1.1. w załącznikach do lekcji), find and point. 

Posłuchaj, znajdź i wskaż.  

Copy and complete the sentences in your notebook. Przepisz 

i uzupełnij zadania w zeszycie . Pomoc uzyskasz w słowniczku 

na str. 84.  

Example ( Przykład) :   

A) I’ve got a cold. 

B) …. 

Zad. 2/str. 59 

https://online.flippingbook.com/view/485935/60/


Write in your notebook. Point and say. Napisz w zeszycie. 

Wskaż i powiedz.  

Example( Przykład): 

1. Sleep well 

2. …. 

Bardzo proszę przesłać notatkę z wykonanych zadań na 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

STEP 2 

Open your Activity Book p.  56.Otwórz ćwiczenia str. 56. 

Wykonaj zadanie 1/str.56 (prześlij proszę zadanie) 

Link do ćwiczeń: 

https://online.flippingbook.com/view/854199/58/  

Można również pobrać pdf do ćwiczeń: 

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

rozdzialy/tiger-2/Tiger_2_AB_U5.pdf 

STEP 3 

Dla utrwalenia słownictwa zagraj w gry: 

Linki tutaj:  

 https://wordwall.net/play/2119/697/734  

https://wordwall.net/play/1518/965/4484  

https://wordwall.net/play/853/749/7441  GOOD LUCK! 

Aby rozpocząć grę należy podać imię ( bez nazwiska). 
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Lesson 2 

Subject: Extra vocabulary- feelings. 

Cel: potrafię mówić o uczuciach. 

STEP 1 

Zapisz temat lekcji w zeszycie. 

Open your book p. 90. Otwórz książkę str. 90 

Zad 1/str.90 

Listen ( plik 2.1), find and point. Say. Posłuchaj, znajdź i 

wskaż. Powiedz. 

Zapisz notatkę w zeszycie:: 

She is feeling ...  ( ona czuje się/jest...)/ He is feeling...  (on 

czuje się/jest...) 

ANGRY (zły) 

 

 

TIRED 

(zmęczony) 
 



 

 

 

 

HUNGRY 

(głodny) 
 

 

THIRSTY 

(spragniony) 
 

 

HOT  

( gorąco) 
 

 

COLD 

(zimno) 
 



 

Zad.2/str.90 

Read and find. Say. 

Przeczytaj i wskaż osobę. Powiedz. 

Example( przykład )  

1.Tom is feeling hungry.  

Wykonaj zadanie ustnie. 

Teraz sprawdź swoje odpowiedzi: 

2 Jay is feeling hot. 

3. Max is feeling hungry. 

4. Anna is feeling tired. 

5. Sue is feeling cold. 

6. Li is feeling thirsty. 

Zad. 3/str.90 ( link do słuchania 2.2) 

Listen, point and say What’s the matter? Chant. Posłuchaj, 

pokaż , powiedz wylicznkę. 

STEP 2  

Open your AB. Otwórz ćwiczenia str. 85 

Wykonaj zadanie 1 i 2 str. 85 ( link 2.2). 

 

Bardzo proszę przesłać zadania na mojego maila 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl  

Link do ćwiczeń: 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl


https://online.flippingbook.com/view/854199/86/ 

STEP 3 

Dla utrwalenia słownictwa zagraj w gry: 

https://wordwall.net/play/2120/895/797 

https://wordwall.net/play/2121/218/261  

 

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. 
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