
8 czerwca, poniedziałek 

Temat: Co potrafisz robić? 

Dzisiaj nauczymy się mówić  o czynnościach, które potrafimy wykonywać oraz o tych, których nie 

umiemy wykonać. Poznamy sporo angielskich słów. Zaczniemy od słówka CAN.  

CAN (ken) oznacza UMIEĆ, POTRAFIĆ. Wiemy już, że SWIM znaczy PŁYWAĆ, tak więc jeśli będziemy 

chcieli pochwalić się po angielsku, że potrafimy pływać, powiemy to tak: 

 I  can  swim. 

 Ja  umiem  pływać. 

Możemy również dodać, jak umiemy pływać: dobrze, bardzo dobrze, szybko lub jeszcze jakoś inaczej. 

Przydadzą nam się słówka: 

 very – bardzo 

 well – dobrze 

 fast – szybko 

 nice – ładnie 

oraz nazwy czynności: 

 read – czytać 

 write – pisać 

 draw – rysować 

 jump very high – skakać bardzo wysoko 

 swim – pływać 

 ride a bike – jeździć na rowerze 

 make a sandwich – zrobić kanapkę 

 play the triangle – grać na trójkącie 

 sing – śpiewać 

 dance – tańczyć 

A teraz chcę wam przedstawić przemiłego klauna. Ma on na imię Pampinello i jest okropnym 

chwalipiętą! Wszystkim wokół opowiada jaki to z niego zdolny klaun – wszystko potrafi, jest bardzo 

zdolny i w ogóle. Ale ponieważ jest uczynny, miły i zawsze chętnie pomaga innym, jego przyjaciele 

lubią go takim, jaki jest. A że jest chwalipiętą? Trudno 

1. Otwórzcie książki na stronie 58. Włączcie nagranie CD2.37 i wysłuchajcie piosenki. W 

piosence dzieci pytają klauna WHAT CAN YOU DO? – CO POTRAFISZ ROBIĆ? A Pampinello 

odpowiada: 

I can (i tu wymienia te czynności, którymi chce się pochwalić). 

2. Wysłuchajcie piosenkę 3 razy i spróbujcie śpiewać razem z dziećmi. 

3. Ćwiczenia, strona 58. A teraz zróbcie zadanie 1 – poprawcie po śladzie zdania i połączcie je z 

właściwymi obrazkami. 

WSZYSTKIE ZAZNACZONE NA ZIELONO SŁÓWKA ZAPISZCIE DO ZESZYTU! 

 



9 CZERWCA, WTOREK 

Temat: Umiem pływać, ale nie potrafię śpiewać 

Wiemy już, jak powiedzieć, że potrafimy wykonywać różne czynności. Dzisiaj dowiemy się, jak 

opowiedzieć o tym, czego nie potrafimy zrobić.  

To bardzo proste: wystarczy do słówka CAN (czyli umieć) dodać NOT (czyli nie): 

  CAN + NOT = CANNOT     lub w skrócie  CAN’T 

Jeśli więc chcemy powiedzieć: 

JA NIE UMIEM  PŁYWAĆ  zrobimy to tak: 

I      CAN’T  SWIM. 

Jeśli chcemy w jednym zdaniu pochwalić się tym, co potrafimy i powiedzieć o tym, czego nie umiemy, 

przyda się nam słówko  BUT które oznacza ALE, LECZ. 

                            

     I CAN       but  I  CAN’T 

Ja  umiem  śpiewać,  ale  nie potrafię  tańczyć. 

I    can     sing  but     I can’t  dance.  

 

1. Otwórz  podręcznik na stronie 59, włącz nagranie CD2.38 I wysłuchaj rapu. Powtórzy to 

trzykrotnie, starając się śpiewać razem z Benem. 

2. Wymyśl jedno zdanie o sobie, w którym powiesz co potrafisz, a czego nie umiesz zrobić. 

Powiedz o tym Mamie, Tacie i innym członkom rodziny. 

3. Zabaw się w nauczyciela. Zadaj Rodzicom pytanie: WHAT CAN YOU DO? (Pamiętasz? Na to 

pytanie odpowiadał Pampinello na poprzedniej lekcji). Powiedz Rodzicom, jak mogą na to 

pytanie odpowiedzieć – wystarczy, że powiedzą I CAN i dodadzą jedną z czynności, które 

masz zapisane w notatce z poprzedniej lekcji). 

4. Ćwiczenia, strona 59. Włącz nagranie CD36 (to nie jest ta płyta do podręcznika, ale też jest 

dostępna na stronie wydawnictwa). Wysłuchaj nagrania i ponumeruj obrazki. 

Przepisz do zeszytu to, co jest na zielono. NIE MUSISZ PRZYSYŁAĆ ZADAŃ, ALE PROSZĘ, WYKONAJ 

JE NA PEWNO!!! 


