
Tydzień obowiązywania 22 - 25 czerwca 

Po oddaniu podręczników do biblioteki, pamiętajcie, że wersje pdf podręczników dostępne są 

na górze strony pod linkami. 

Lesson 22 

Topic: Cel: Let’s be friends - doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania. 

  

Zad. 1 Dzisiaj dowiemy się jak Gus i Arche zostali przyjaciółmi. Otwórz podręcznik na 

stronie 68. Patrz na rysunki i wysłuchaj nagrania. 

[audio mp3="https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/03/23-Ścieżka-23-1.mp3"][/audio] 

  

Zad. 2 Teraz przeczytaj dialog na głos. Na pewno zwróciłeś uwagę na słówko CAN, o którym 

już mówiliśmy. Teraz widzimy jego zastosowanie w praktyce. 

  

Zwroty pomocne w zrozumieniu historyjki (nie przepisuj ich): 

  

 I’m bored - jestem znudzony / nudzi mi się 
 I need a friend - potrzebuję przyjaciela 
 You’re in goal - jesteś na bramce 
 I’ve got a great idea - mam świetny pomysł 
 Shoot! - Strzelaj! 
 Let’s be friends - zostańmy przyjaciółmi 

  

Zad. 3 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 67. Zapisz słowa z ramki w odpowiednie miejsca, a 

następnie połącz dialogi. 

Good job! 

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

 Lesson 23 

Topic: Cel: Summer is here – nadeszło lato. 

  



Kochani, dziś nasza ostatnia lekcja przed wakacjami. Dlatego też zapraszamy do zabawy z 

angielskim. Dziś nic nie piszemy. Nie będą Wam potrzebne zeszyty ani książki. Do dzieła! 

  

Zad.1 Wejdź na stronę: https://bit.ly/2Bvt52Y, kliknij w nagranie, słuchaj i wybieraj 

poprawny obrazek. Kiedy skończysz, kliknij Check answers, by sprawdzić swoje odpowiedzi. 

  

Zad. 2 Czas na tongue twister, czyli łamacz języka. Wejdź na stronę: https://bit.ly/2BoGoCe. 

Posłuchaj nagrania: Red lory, yellow lory (czerwona ciężarówka, żółta ciężarówka). Staraj się 

powtarzać coraz szybciej. Czy udało Ci się nie połamać języka? 

  

Zad. 3  Wejdź na stronę: https://bit.ly/2zRQ8o7, kliknij w głośniczek, posłuchaj i dopasuj 

nazwę koloru do obrazka. 

  

Zad.4 Wejdź na stronę: https://bit.ly/2NkkS4d, kliknij play, słuchaj, wybieraj właściwą 

liczbę i pomóż potworkowi. 

  

Zad. 5 Wejdź na stronę: https://bit.ly/2UAp7gb, kliknij w kostkę i wygraj starcie z groźnym 

piratem. 

  

Zad. 6 Posłuchaj piosenki i przypomnij sobie angielski alfabet – uważaj, ta piosenka potrafi 

utkwić w głowie na cały dzień: https://bit.ly/2V8EnB8 

Miłych wakacji Kochani. Do zobaczenia! 
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