
27 maja, środa 

Temat: To jest moja rodzina 

Drogie dzieci, wkrótce będziemy w Polsce obchodzili  Dzień Matki. To świetna okazja, by na 

angielskim porozmawiać o rodzinie. Tak więc dziś nauczymy się nazw członków rodziny. Zaczynamy! 

Na początku podam wam angielskie nazwy członków rodziny: 

mummy  (mami)– mama 

daddy  (dadi)– tato 

grandma (grenma) – babcia 

grandpa  (grenpa) - dziadek 

sister  (sister) – siostra 

brother  (brader) – brat 

aunt – (aant) – ciocia 

uncle (ankl) – wujek 

cousin (kazn) - kuzyn 

w nawiasach, w kolorze niebieskim napisałam wam, jak wymawia się te wyrazy 

Na stronie 52 Ben przedstawia nam swoją rodzinę. Ta pani w zielonej bluzce to jego mama, pan w 

niebieskim garniturze – tato, starsza pani w okularach to babcia, a starszy pan z wąsami to dziadek. 

Dziewczynka i chłopczyk na dole to brat i siostra Bena. Gdy Ben chce nam przedstawić swoją rodzinę, 

mówi tak: 

• This is my mummy. – To jest moja mama. 

(Dys is maj mami) 

• This is my daddy. – To jest mój tato. 

(dys is maj dadi) 

• This is my grandma. – To jest moja babcia. 

(dys is maj grenma) 

Spróbujcie teraz wy powiedzieć, jak Ben dalej przedstawia kolejnych członków rodziny. A teraz 

włączcie nagranie CD2.28 i posłuchajcie. Na pewno wszystko bez problemy zrozumiecie. Podczas 

słuchania wskazujcie palcem na odpowiedni obrazek – czyli gdy Ben mówi o mamie, wskażcie mamę i 

tak po kolei. 

Zadanie 2 to bardzo ładna i łatwa piosenka. W tej piosence zaśpiewamy  naszym bliskim o tym, że ich 

kochamy. Po polsku ta piosenka brzmiałaby tak: 

Hello Mummy,  Cześć, mamusiu 

Hello Daddy,  Cześć tatusiu 

Mummy, Daddy, Mamusiu, tatusiu,  

I love you all!  Kocham Was! 

  

 Hello sister,  Cześć siostrzyczko, 

 Hello brother,  Cześć braciszku 

 sister, brother,  Siostro, bracie, 

 I love you all!  Kocham Was! 



Hello Grandma,  Cześć babciu, 

Hello Grandpa,  Cześć dziadku, 

Grandma, grandpa, Babciu, dziadku, 

I love you all!  Kocham Was! 

Włączcie nagranie CD2.29 i zaśpiewajcie  kilka razy. Proponuję, żebyście nauczyli się tej piosenki na 

pamięć i zaśpiewali Rodzicom.  

Zadanie domowe: 

Strona 52 zadanie 1. – narysuj portrety członków swojej rodziny i podpisz po śladzie. Wykorzystaj 

wyrazy z ramki u dołu strony. Zadania nie wysyłamy. 

 

28 maja, czwartek 

Temat: On jest strażakiem 

Dzisiaj porozmawiamy o zawodach cechach, jakie powinni mieć ci, którzy je wykonują. 

Słówka na dziś; 

top model (top modl) – modelka 

pilot (pajlot) – pilot 

firefighter (fajerfajter) – strażak 

doctor (doctor) – lekarz 

schoolgirl (skulgerl) – uczennica 

schoolboy (skulboj) – uczeń 

beautiful  (bjutiful)  - piękny 

brave  (brejw) – odważny 

strong (strong) – silny 

nice  (najs) – miły, ładny 

Strona 53. Wysłuchaj nagrania CD2.30 i wskaż odpowiednie ilustracje. 

A teraz przeczytaj takie zdanie: 

A doctor is clever. 

Czy potrafisz je przetłumaczyć? Spróbujmy razem: 

A doctor – lekarz 

is – jest 

clever – mądry 

Prawda, że łatwe? Spróbuj w takim razie powiedzieć po angielsku takie zdania; 

• Strażak jest silny. 

• Uczennica jest mądra. 



• Uczeń jest miły. 

• Modelka jest piękna. 

• Pilot jest odważny. 

Na pewno udało Ci się bez błędu.  

Zadanie domowe: 

Ćwiczenia, strona 53, zadanie 1. Uzupełnij zdania opisujące postaci na ilustracjach, wykorzystując 

wyrazy z ramki nad zadaniem. Uzupełnione zdania przeczytaj dwa razy – mamie, tacie albo innemu 

członkowi rodziny. Zadanie nie wysyłamy. 

 

  


