
 

 Tydzień obowiązywania 18 maja – 22 maja 

Lesson 13 

Topic: Cel: My clothes – wprowadzenie nazw ubrań.p.58 

Kochani dziś powtórzymy i poznamy nazwy ubrań po angielsku. 

Zad. 1 Otwórz podręcznik na stronie 58 i przyjrzyj się ilustracji. Posłuchaj nagrania i wskazuj 

właściwe ubrania na obrazku (zwróć uwagę na to, że są ponumerowane). 

[audio mp3="https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/03/04-Ścieżka-4.mp3"][/audio] 

Zad.2 A teraz powtarzaj za nagraniem i ćwicz wymowę. 

[audio mp3="https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/03/05-Ścieżka-5.mp3"][/audio] 

Zad. 3 Przepisz słowniczek do zeszytu. 

a T-shirt – podkoszulek 

a tracksuit – dres sportowy 

a skirt – spoódnica 

trousers – spodnie 

shorts – krótkie spodenki/ szorty 

a dress - sukienka 

trainers – buty sportowe/ trampki/adidasy 

sandals – sandały 

Zad. 4 Otwórz zeszyt ćwiczeń i wykonaj zadanie 1/57 – jest to zagadka z szyfrem. Popatrz na 

zaszyfrowany alfabet, podaj hasła i połącz je z właściwym obrazkiem. W przypadku braku 

ćwiczeń napisz hasła w zeszycie i obok dorysuj właściwy obrazek. 

*************************************************** 

Lesson 14 

Topic: Cel: Piosenka p.t. „Party clothes”.p.59 

Zad. 1 Otwórz podręcznik na stronie 59 I popatrz na zad.1 . Dziewczynka mówi: „I’ve got a 

pink skirt” – ja mam różową spódnicę. Popatrz na chłopców obok. Przepisz to, co mówią 

chłopcy do zeszytu, uzupełnij zdania kolorami posiadanych przez dzieci rzeczy. (zwróć 



uwagę, że chłopiec po środku ma dwukolorowy podkoszulek, dlatego w środku jego 

wypowiedzi jest and – i). 

Zad. 2 Posłuchaj i zaśpiewaj piosnkę p.t. „Party clothes”. Tekst piosenki znajdziesz w 

podręczniku w zad.2/59. 

[audio mp3="https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/03/07-Ścieżka-7.mp3"][/audio] 

Zad.3 Teraz powtórzymy nazwy ubrań. Kliknij na obrazek, posłuchaj i powtórz. Zadanie 

znajdziesz TU: https://bit.ly/2zFju8F 

Zad.4 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 63 i rozwiąż krzyżówkę. Jeśli nie masz ćwiczeń, 

wpisz wyrazy we właściwej kolejności do zeszytu. 

Zad.5 Praca domowa na ocenę. Korzystaj ze swoich notatek, otwórz zeszyt, kliknij w link i 

wykonaj zadanie: https://bit.ly/3dWHsv6 

Na wykonanie zadania masz 3 dni robocze od dnia, gdy wypada nasza lekcja. 

****************************************** 

UWAGA – jeśli nie masz w domu podręcznika i ćwiczeń, skorzystaj z elektronicznych wersji 

podanych na samej górze strony. 

 

https://bit.ly/2zFju8F
https://bit.ly/3dWHsv6

