
Klasa 1b 

  

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

                         Lesson 1      10th June 

Subject: “ Four great toys in a toy shop”  

CEL: Potrafię  zaśpiewać piosenkę o zabawkach. 

STEP 1 (Krok 1) 

 Open your  ebook p. 70 Otwórz swój e-podręcznik na str.70. 

Link do podręcznika tutaj:  

https://online.flippingbook.com/view/710979/72/  

 Zadanie 1/str.70 ( �plik 1.1) 

Listen, sing and act out a song. Posłuchaj, zaśpiewaj i odegraj 

piosenkę. “ Four great toys in a a toy  shop”. 

Four great toys-cztery wspaniałe zabawki 

Toy shop- sklep z zabawkami 

Shelf- półka  

Możesz zobaczyć piosenkę na You Tube: 

https://youtu.be/F-b086FHonQ  

STEP 2 

Open your e-Activity Book  p. 67. Otwórz swoje 

 e -ćwiczenia str. 67.  

Link do ćwiczeń tutaj:  

https://online.flippingbook.com/view/996408/68/  

https://online.flippingbook.com/view/710979/72/
https://youtu.be/F-b086FHonQ
https://online.flippingbook.com/view/996408/68/


Wykonaj zadnie 1 i 2 str.67 (jeśli masz ochotę, możesz przesłać 

zadania 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. 

                       Lesson 2    17th June  

Subject: Tiger Review 3 . 
CEL: Powtórzenie wiadomości  rozdziałów 5 I 6. 

 

 

STEP 1  

Powtórz słownictwo ! 

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


 

Open your ebook p.71. 

Link do podręcznika tutaj :  

https://online.flippingbook.com/view/710979/72/ 

STEP 2  

Zadanie 2/str.71 (� plik do słuchania 2.1 w załącznikach) 

Listen, find  and point. Posłuchaj, znajdź i wskaż. 

Zadanie 6/str. 72 (� plik do słuchania 2.2 w załącznikach) 

Listen, find and point. Say.  Posłuchaj, znajdź i wskaż. 

STEP 3 

 Activity Book. Ćwiczenia. 

 https://online.flippingbook.com/view/996408/72/  

https://online.flippingbook.com/view/710979/72/
https://online.flippingbook.com/view/996408/72/


Uzupełnij zadania ze stron 70 i 71 ( jeśli masz ochotę, 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. 

STEP 4 

Zagraj w gry: 

https://wordwall.net/play/2808/822/723  

https://wordwall.net/play/2808/822/587 

https://wordwall.net/play/2808/857/747 

https://wordwall.net/play/2808/857/212  

STEP 5 

Dla chętnych : 

Polecam oglądanie anglojęzycznych programów dla dzieci:  

https://youtu.be/VdKL3biBD5I   

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
https://wordwall.net/play/2808/822/723
https://wordwall.net/play/2808/822/587
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A Trip to the Moon | Fairytales for Kids | Cartoonito UK 
 

 

  Lesson 2    19th June  

Subject: Goodbye, Tiger ! 
CEL: Rozumiem opowiadanie o moim miejscu zamieszkania w języku angielskim.  

STEP 1 (Krok 1) 

 Open your  ebook p. 74 Otwórz swój e-podręcznik na str.74. 

Link do podręcznika tutaj:  

https://online.flippingbook.com/view/710979/76/  

 Zadanie 1/str.74 ( �plik 3.1) 

Listen to the story.Point. Posłuchaj opowiadania. Wskaż. 

Słownictwo:  

Picture 1 

Hello, I’m Patrick. Cześć jestem Patryk. 

Nice to meet you. Miło Cię poznać. 

Picture 2 

I’m from Spain. Jestem z Hiszpanii. Pochodzę z Hiszpanii.  

Where are you from? Skąd jesteś? Skąd pochodzisz? 

I’m from the UK. -Pochodzę ze Zjednoczonego Królestwa.  

Picture 3 

It’s great here. Tu jest wspaniale. 

https://online.flippingbook.com/view/710979/76/


Picture 4 

People speak Polish. Ludzie mówią po polsku. 

The capital city is Warsaw. Stolicą jest Warszawa. 

Picture 5 

People speak English. Ludzie mówią po angielsku. 

The capital is London. Stolicą jest Londyn. 

Picture 6 

The flag is red and orange. Flaga jest czerwono-pomarańczowa. 

I live in Madrid. Mieszkam w Madrycie. 

Picture 7 

Don't worry. Nie martw się. 

Picture 8 

I’ve got new friends from Poland and Spain. Mam nowych przyjaciół z 

Polski i Hiszpanii.    

 

 

 

                                      

 

 

 


