
Hello! 

Dziś będziemy realizować lesson 7 str.37 – podręcznik, ćwiczenie – str.34 

Spójrzcie na ilustrację z zadania 1 str.37. Mamy na niej mum, dud, girl, boy. Powiedzcie na głos What 

body parts do you see? – proszę wymienić części ciała, które widzicie - po angielsku.  

Poznamy dziś nowe słowa: 

Face- twarz /fejs/ 

Teeth- zęby /tif/ 

Hair- włosy /Her/ 

(przepisz słowa do zeszytu i powtórz je na głos). 

Listen to the song – odtwórz nagranie nr 1. Pod spodem przedstawiam tekst wraz z czynnościami, 

które powinny wykonać dzieci podczas słuchania. 

„This is the way”  (To jest sposób) 

This is the way I wash my hands. (dzieci udają, że myją ręce) 

Wash my hands, wash my hands. (j.w.) 

This is the way I wash my hands. 

Every Day. (dzieci zataczają rękami krąg przed sobą). 

 

This is the way I wash my face. (dzieci udają, że myją twarz) 

Wash my face, wash my face. (j.w.) 

This is the way I wash my face. 

Every Day. (dzieci zataczają rękami krąg przed sobą). 

 

This is the way I brush my teeth. (dzieci udają, że szczotkują zęby) 

Brush my teeth, brush my teeth. (j.w.) 

This is the way I brush my teeth. 

Every Day. (dzieci zataczają rękami krąg przed sobą). 

 

This is the way I brush my hair. (dzieci udają, że szczotkują włosy) 

Brush my hair, brush my hair. (j.w.) 

This is the way I brush my hair. 

Every Day. (dzieci zataczają rękami krąg przed sobą). 

 

 

Wyjaśnienie słownictwa: 

This is the way- To jest sposób 

Wash- myć 

Brush – szczotkować  

Proszę odtworzyć ponownie – kilka razy- piosenkę i spróbować powtórzyć słowa.  



Wysłuchaj nagrania nr 2 – dowiecie się co rodzice mówią do swoich pociech. Odtwórz nagranie 

kilkakrotnie i spróbuj powtórzyć. 

 

Odtwórz nagranie nr 3 i wskaż właściwe fotografie z zadania 3 na str.37 – odpowiedzi wpisz w 

zeszycie. 

 

Narysujcie w zeszycie samych siebie podczas wykonywania jednej z tych czynności, które dziś 

poznaliście oraz wykonajcie zadania do tematu w zeszycie ćwiczeń. 

 

Jako praca dla chętnych, zapraszam do wykonania zadań w ćwiczeniu na stronie 33. 

 

Bye, Bye… 

See you soon! 

 


