
Hello! Hello! Hello!                 

It’s time for English now. 

         Lesson 1  9th / 10th  June  (2a) 

17th June ( 2b) 

Subject: Unit review –unit 6.  

Cel: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. 

STEP 1 (krok1) 

Zapisz temat lekcji w zeszycie. 

Powtórz słówka: 



 

 

STEP 2 (krok 2) 

Open your book p. 68. Otwórz podręcznik str.68. 

Link do e-podręcznika dostępny tutaj: 

https://online.flippingbook.com/view/485935/70/  

Zadanie 1/str.68.  

Listen, find and point. Copy and complete the sentences in 

your notebook. Posłuchaj, znajdź i wskaż. Przepisz i uzupełnij 

zdania w zeszycie.(� Plik 1.1 w załącznikach) 

https://online.flippingbook.com/view/485935/70/


Następnie sprawdź odpowiedzi: 

A) Look! There’s an aquarium. 

B) Look! There’s a beach. 

C) Look! There’s a funfair. 

D) Look! There’s an ice rink. 

E) Look! There’s a park. 

F) Look! There’s a swimming pool. 

G) Look! There’s a water park. 

H) Look! There’s a zoo. 

Zadanie 3/str. 69 

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

Wskaż i powiedz. 

Po wykonaniu zadania sprawdź odpowiedzi: 

1.stop 

2. stand on the pavement 

3. look left 

4.look right 

5. listen 

6. cross the street 

 

 

 



 

STEP 3 (krok 3) 

Open your Activity Book p.66/ zad.1,2 

Zrób zadnia 1,2 /str.66 

 Dostęp do e-ćwiczeń  

https://online.flippingbook.com/view/854199/68/  

( jeśli masz ochotę, prześlij na d.jarzynska@sp26gdynia.pl) 

PDF do wydruku: 

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

rozdzialy/tiger-2/Tiger_2_AB_U6.pdf  

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

zadania na kartce.  

                       Lesson 2   16th June 2a                       

                                                      19th  June 2b                      

Subject:” A sailor goes to sea” -rhyme. 

Cel: Potrafię zaśpiewać rymowankę “ A sailor goes to sea”. 

STEP 1 (krok1) 

Zapisz temat  lekcji w zeszycie. 

STEP 2 ( krok2) 

Open your book p. 70. Otwórz książkę str. 70. 

Dostęp do e-podręcznika : 

 https://online.flippingbook.com/view/485935/72/  

https://online.flippingbook.com/view/854199/68/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-2/Tiger_2_AB_U6.pdf
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-2/Tiger_2_AB_U6.pdf
https://online.flippingbook.com/view/485935/72/


 

 Zad.1/str.70 Listen and say traditional rhyme .  

Posłuchaj nagrania i powiedz tradycyjną rymowankę.  

(� Plik 2.1. w załącznikach) 

Zobacz film na You Tube: https://youtu.be/Qv35kqHeP18 

A sailor- żeglarz/marynarz  

Goes to sea - wypływa w morze  

To see- by zobaczyć  

What he can see- co może zobaczyć (dostrzec) 

But  all that he can see-  ale, wszystko co widzi 

Bottom of the deep blue sea – dno głębokiego 

niebieskiego morza 

Tekst rymowanki: 

A sailor goes to sea, sea, sea, 

to see what he can see, see, see. 

But all that he can see, see, see, 

is the bottom of the deep blue sea, sea, sea. 

https://youtu.be/Qv35kqHeP18


 

STEP 4 

Open your Activity Book p. 67. Otwórz ćwiczenia na str.  

Wykonaj zadania w ćwiczeniach na str.67 / zad. 1/2  ( jeśli 

masz ochotę, możesz przesłać zadania na 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) . 

 Link do e- ćwiczeń : 

https://online.flippingbook.com/view/854199/68/  

PDF do ćwiczeń: 

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

rozdzialy/tiger-2/Tiger_2_AB_U6.pdf  

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

zadania na kartce.  

Lesson 3 17th June (2a) 

19 th June (2b) 

Subject: Tiger Review 3 

Cel: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 i 6.  

 

Słówka z rozdziału 5:  

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://online.flippingbook.com/view/854199/68/
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-2/Tiger_2_AB_U6.pdf
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-2/Tiger_2_AB_U6.pdf


 

STEP 1 (krok1) 

Zapisz temat  lekcji w zeszycie. 

STEP 2 ( krok2) 

Open your book p. 71 Otwórz książkę str. 71. 

Dostęp do e-podręcznika : 

https://online.flippingbook.com/view/485935/72/ 

 

https://online.flippingbook.com/view/485935/72/


 Zadanie 2/str.71 

Listen, find and point. Posłuchaj, znajdź i wskaż. (� plik 3.1 w 

załącznikach) 

a) headache, b) park, c) toothache, d) cough, e) aquarium, f) 

tummy ache, g) water park, h) cut, i) beach  

Zadanie 6/str.72 

Listen, read and match with your fingers. Say. (� plik 3.2 w 

załącznikach) 

Posłuchaj, przeczytaj i połącz paluszkami. Powiedz. 

Następnie sprawdź odpowiedzi: 

1. c, 2. d, 3. b, 4. a 

STEP 4 

Open your Activity Book p.70-71 . Otwórz ćwiczenia na str. 

70-71 wykonaj zadania w ćwiczeniach z podanych stron ( jeśli 

masz ochotę, ,możesz przesłać zadania na 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) . 

 Link do e- ćwiczeń : 

https://online.flippingbook.com/view/854199/72/  

PDF do ćwiczeń: 

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

rozdzialy/tiger-2/Tiger_2_AB_U6.pdf  

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

zadania na kartce. 

 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://online.flippingbook.com/view/854199/72/
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-2/Tiger_2_AB_U6.pdf
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-2/Tiger_2_AB_U6.pdf


Dla “Anglomaniaków” � : 

 Gry dostępne tutaj: 

https://wordwall.net/play/2558/300/324 

https://wordwall.net/play/1820/745/7247  

https://wordwall.net/play/2808/151/893  

https://wordwall.net/play/2808/275/610 

                                                                                                                                           

 https://youtu.be/6Gc9JI7UK4k  The Wizard of Oz | Fairytales for Kids | 

Cartoonito UK “ Czarnoksiężnik z Oz”.  
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