
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   

 

LESSON 1 

T:Lunch at my school.  

https://youtu.be/dDHJW4r3elE


Cel: Rozumiem przeczytany tekst o jedzeniu. Potrafię napisać 

proste zdania o swoim lunch-u.  

 Zapisz temat i notatkę do zeszytu/ na kartce.  

 Słówka:  

 A packed lunch  -drugie 

śniadanie/lunch w śniadaniówce  

Vegetable soup –zupa warzywna  

(jarzynowa) 

 

Shepherd’s pie –ciasto/placek zapiekany z 

mielonego mięsa i puree ziemniaczanym 

 

 Open your e-book . Otwórz e-podręcznik 

str. 39. 

Link tutaj https://online.flippingbook.com/view/162667/40/  

  Zad 2/str. 39 Listen and read.  Posłuchaj i przeczytaj. 

Link do posłuchania 1.1. w załącznikach. 

Odpowiedz na pytanie: 

What do you have for lunch at school ? Co Ty masz na 

lunch/drugie sniadanie w szkole? 

I have..... 

Obejrzyjmy film na you tube https://youtu.be/yoyhSrXpRsc  

Zad 3/ str 39 Listen and read. Posłuchaj i przeczytaj.  

Link do posłuchania 1.2.  

Kilka słówek: 

https://online.flippingbook.com/view/162667/40/
https://youtu.be/yoyhSrXpRsc


The kitchen door is open. Drzwi kuchni są otwarte.  

Let’s make- zróbmy 

Nuts-orzechy 

A blender- mikser 

Add-dodaj 

What a mess! Co za bałagan! 

Never mind!- nieważne 

Quick!-szybko 

The lid- pokrywka/wieczko 

Poćwicz słówka do rozdziału 4 grając w gry 

 

  Open your Activity Book Otwórz e-ćwiczenia 

https://online.flippingbook.com/view/631836/44/ 

 Otwórz stronę 42 i wykonaj zamieszczone tam ćwiczenia. 

Bardzo proszę przesłać zadania na d.jarzynska@sp26gdynia.pl   

 Zadanie dla chętnych str.43 również proszę przesłać.  

 

Możesz również pobrać wersję PDF ćwiczeń na 

https://anglistaonline.macmillan.pl/  

 

Jeśli nie masz drukarki, nie martw się napisz rozwiązanie do 

zadań w zeszycie/kartce i zrób zdjęcie. 

 

 

 

 

https://online.flippingbook.com/view/631836/44/
https://anglistaonline.macmillan.pl/


 

 

Lesson 2 

Temat: Powtórzenie słownictwa z rozdziału 4. 

Gry do lekcji  

https://wordwall.net/play/1924/675/641  

https://wordwall.net/play/1924/893/654  

 Open your book .Otwórz e- podręcznik str.40 

https://online.flippingbook.com/view/162667/42/  

 Wykonaj w zeszycie zadnie 1 / str. 40. 

Listen, find and point.Write in your notebook.  Posłuchaj, znajdź i 

wskaż.  Zapisz w zeszycie. 

Plik do wysłuchania 2.1. do pobrania w załącznikach. 

Wyślij proszę zdjęcie na d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

  Zad 2 / str. 40 Read, order the letters and say. Listen and 

check . Posłuchaj, uporządkuj litery i powiedz. Posłuchaj i 

sprawdź. 

Plik do wysłuchania 2.2. do pobrania w załącznikach.  

 

 

https://wordwall.net/play/1924/675/641
https://wordwall.net/play/1924/893/654
https://online.flippingbook.com/view/162667/42/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


