
Lesson 

Hello 

Nie przerażajcie się, wspólnie na pewno damy radę ☺ 

Na początek „przypominajka”: 

Proszę zapoznać się z nagraniem 1 wstawionym pod tym dokumentem na stronie szkoły, w celu 

przypomnienia historyjki. Aby łatwiej było zrozumieć o czym mowa w nagraniu – proszę otworzyć 

książkę na stronie 32/33 i śledzić po kolei obrazki.  

Przypominam słownictwo poznane na ostatnich zajęciach: 

Acorn- żołądź /ejkorn/ 

Poznaliśmy również jak określić położenie przedmiotów za pomocą przyimków: 

in- w 

on- na 

under- pod /ander/ 

 

 

 

 

 



Zapisujemy temat w zeszycie: 

      Lesson 

Topic: Słuchamy historyjki, opisujemy miejsca położenia przedmiotów, pytamy, czy coś gdzieś się znajduje i 

udzielamy odpowiedzi, śpiewamy piosenkę. 

Look, look, look – open the book 

Zadanie 1 

Proszę otworzyć książkę na stronie 34. I wykonaj zadanie 2- połączcie nazwy z poszczególnymi 

pomieszczeniami Grasshopper`s house widocznego na obrazku.  Następnie - Write the words In your 

notebook  (Wypisz słowa w zeszycie). Odpowiedzi wpisujemy w kolejności rysunków, a nie wyrazów, 

np. 1. Bedroom. (zadanie sfotografować i wysłać w Messenger lub na email).  

Na koniec tego zadania przeczytaj wszystkie nazwy na głos. 

Zadanie 2 

Ding-dong …time for a song… 

a) Spójrzcie na zadanie 4 na stronie 34 w książce. Odtwórz nagranie 2 i wskaż kolejno obrazki, kiedy 

usłyszysz kolejne zwrotki.  

b) Odtwórz ponownie nagranie 2, zatrzymaj po każdej zwrotce i znajdź pasujące do obrazków z 

numerkami obrazki z literkami, np. 1-c… Ostatnim krokiem jest wpisanie dopasowanych odpowiedzi 

w zeszycie: 

Zapis w zeszycie: 

Zadanie 2,b 

Wpisać prawidłowe odpowiedzi, tak jak w przykładzie powyżej- 1-c… 

c) Odtwórz ponownie nagranie, zatrzymaj po każdej zwrotce i spróbuj powtórzyć tekst. 

Zadanie 3 

Przeczytaj na głos teksty z chmurek z zadania 4 na stronie 34 w książce. 

Zadanie 4 

Listen and read the Bugs twister! (posłuchaj nagrania  3) 

Odtwórz „nagranie 3” kilkakrotnie - wskaż odpowiednie elementy obrazka a następnie powtarzaj 

pytanie wraz z nagraniem. 

The end 

Nowe słownictwo- zapisz w zeszycie i zapamiętaj ☺ 

Fridge –lodówka /fridż/ 



Bed- łózko 

Chair – krzesło /czer/  

Yes, there is. – tak, jest. (odpowiedź na pytanie czy coś się znajduje w danym miejscu) 

 

Proszę o wykonanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń na stronie 31. (fotografie proszę wysłać do 

najbliższego wtorku). 

Good luck 

Goodbye, children. 

 


