
Klasa 2a i 2b 

Hello! Hello! Hello!                 

It’s time for English now. 

         Lesson 1 May 26th / 28th  

May 

Subject: Story: There’s an ice rink 

.  

Cel: Potrafię zrozumieć  krótkie opowiadanie w języku 

angielskim. 

STEP 1 (krok1) 

Zapisz temat lekcji w zeszycie. 

STEP 2 (krok 2) 

Open your book p. 62. Otwórz podręcznik str.62. 

Zadanie 1/str.62. Listen to the story. Say Stop! (Plik 1.1 w 

załącznikach) 

Posłuchaj opowiadania. Powiedz Stop! 

Wersja elektroniczna podręcznika dostępna tutaj: 

https://online.flippingbook.com/view/485935/64/  

Możesz również obejrzeć film na You Tube: 

https://youtu.be/UAHVA6KP-HM  

Słowniczek do opowiadania: 

There’s a …. -tam jest... 

https://online.flippingbook.com/view/485935/64/
https://youtu.be/UAHVA6KP-HM


I want to see...- chcę zobaczyć... 

I want to go to...- chcę pójść do...  

We can see...- Możemy zobaczyć … 

We all want to go to different places-  Wszyscy chcemy pójść 

w różne/inne miejsca. 

I’ve got an idea.- Mam pomysł. 

It’s fun. Jest fajnie./To dobra zabawa. 

Przydadzą się słówka z poprzedniej lekcji: 

BEACH 
plaża 

 

WATER PARK 
park wodny 

 

ZOO 

 



FUNFAIR 
park rozrywki 

 

AQUARIUM  
oceanarium  

 
 

ICE RINK 
lodowisko 

 

 

SWIMMING POOL 
basen 

 

 

STEP 3 (krok 3) 

Check  the understanding of the story. Play.  

Sprawdź czy zrozumiałeś/-łaś opowiadanie.  

Zagraj: 

https://wordwall.net/play/2505/183/299  

https://wordwall.net/play/2505/183/299


STEP 4(krok 4) 

ZAPAMIĘTAJ!! 

THERE IS =THERE’S   There is” oznacza „jest, znajduje się” 

Tego wyrażenia użyjemy do opisu miejsca np. naszego 

miasta. 

Kilka przykładów: 

In our town, there’s a swimming pool. W naszym mieście jest 

basen. 

 In our town, there’s a park.  W naszym mieście jest park.  

Zapytamy: 

Is there an aquarium?  

Krótka odpowiedź:  

Yes, there is. No, there isn’t.  

STEP 5(krok 5) 

Open your Activity Book p.61 / zad.1,2 

Zrób zadnia 1,2 /str.61 

 Dostęp do e-ćwiczeń  

https://online.flippingbook.com/view/854199/62/  

(prześlij na d.jarzynska@sp26gdynia.pl) 

                       Lesson 2      27th May/29th  May 

Subject: In this town.  

Cel: Potrafię zaśpiewać piosenkę “ In this town”.. 

https://online.flippingbook.com/view/854199/62/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl


STEP 1 (krok1) 

Zapisz temat  lekcji w zeszycie. 

STEP 2 ( krok2) 

Open your book p. 64. Otwórz książkę str. 64 

Dostęp do e-podręcznika : 

https://online.flippingbook.com/view/485935/66/  

 

 Zad.2/str.64 Listen and go to the places . Posłuchaj 

nagrania , palcami wskaż miejsca na obrazku. ( Plik 2.1. 

w załącznikach) 

Zapisz miejsca znajdujące się na obrazku do zeszytu 

przedmiotowego.  

Example: 

 1. zoo 

2.  

 Zad. 3/ str.64 ( plik 2.2 w załącznikach) 

Listen, find and point. Posłucha, poszukaj  i wskaż. 

STEP 4 

Open your Activity Book p. 62. Otwórz ćwiczenia na str. 62 

Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 62/ zad. 1  ( proszę 

przesłać zadanie na d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) . 

 Link do e- ćwiczeń : 

https://online.flippingbook.com/view/854199/64/   

https://online.flippingbook.com/view/485935/66/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://online.flippingbook.com/view/854199/64/


Jeśli nie masz ćwiczeń , nie martw się. Postaraj się wykonać 

zadania na kartce.  

PODSUMOWANIE:  

 

 ZADANIA DO PRZESŁANIA NA ADRES:  

 d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

Lekcja 1 

 Zeszyt ćwiczeń  str. 61/zad.1/2 

Lekcja 2 

 Zeszyt ćwiczeń str. 62/zad.1  

 
Dla “Anglomaniaków” � : 

 Gry dostępne tutaj: 

 https://wordwall.net/play/1950/590/8320  

 https://wordwall.net/play/2115/885/4034  

 https://wordwall.net/play/2115/962/280  

                                                                                                                                               

 Goldilocks And The Three Bears | Fairytales for Kids | Cartoonito UK 

https://youtu.be/dFKGJYYevAU   

       

                                                                                        

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://wordwall.net/play/1950/590/8320
https://wordwall.net/play/2115/885/4034
https://wordwall.net/play/2115/962/280
https://youtu.be/dFKGJYYevAU

