
24.06, środa 

Temat:  Spójrz na nich – opis postaci 

Teraz, kiedy potrafimy już opowiedzieć o tym, co umiemy robić, a czego jeszcze nie, spróbujemy 

nauczyć się opisywać różne postaci: naszych przyjaciół, krewnych, a nawet nasze ulubione 

zwierzątka. Do tego będą nam potrzebne wyrazy określające części ciała oraz słowa opisujące, jak te 

części ciała wyglądają. 

Zapiszcie w zeszycie wszystko to, co jest w kolorze czerwonym: 

Hair (włosy): 

• straight (strejt) - proste 

• curry (kerli) - kręcone 

• long (long) - długie 

• short (szort) - krótkie 

• fair (feer) - jasne 

• red (red) - rude 

• brown (braun) - brązowe 

• black (blek) – czarne 

czyli jeśli chcemy powiedzieć, że: 

MOJE    WŁOSY  SĄ  KRÓTKIE  I  JASNE,   to powiem to tak: 

   MY        HAIR    IS    SHORT            AND   FAIR. 

Zauważcie, że chociaż po polsku mówimy, że włosy SĄ, Angilicy powiedzą hair  IS 

Eyes (oczy): 

• brown (Braun)  - brązowe 

• black (blek) – czarne 

• green (grin) – zielone 

• blue (blu) – niebieski 

czyli mówiąc, że mam czarne oczy: 

MOJE        OCZY SĄ      CZARNE.  po angielsku powiem tak: 

  MY        EYES             ARE             BLACK. 

Do dzisiejszej lekcji potrzebne nam jest jeszcze słowa: 

• lips (lips) – usta 

• his (his) – jego 

• her (her) – jej 

 

1. Włączcie nagranie CD2.39 i dwukrotnie wysłuchajcie nagrania, powtarzając wyrazy. 



2. Włączcie nagranie CD2.40. Wysłuchajcie piosenkę. Za pierwszym razem słuchajcie i starajcie 

się zrozumieć. Potem wysłuchajcie jeszcze kilka razy, próbując śpiewać razem z dziećmi 

3. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 60. Z tych czterech postaci dwoje to chłopcy (to ci, w których 

opisie znajduje się słowo HIS (bo to znaczy JEGO), a dwie to dziewczynki (tam, gdzie mamy 

słowo HER,  bo to oznacza JEJ). Dokończcie rysunki według waszych pomysłów i uzupełnijcie 

opis. Nie przesyłajcie zadania, ale proszę, zróbcie je na pewno! 

Dziękuję☺ 

 

 

25.06, czwartek 

Temat: Przedstawiamy się i mówimy o sobie 

1. Otwórz podręcznik na stronie 61. Włącz nagranie CD2.41. Wysłuchaj nagrania dwukrotnie. A 

teraz spróbuj przeczytać sam. To na pewno nie będzie łatwe, ale dasz radę. Tam, gdzie jest 

niebieski prostokąt, podaj swoje dane.  

2. Zapisz w zeszycie, to co jest w kolorze czerwonym: 

• toys – zabawki 

• games – gry 

• pets – zwierzątka domowe 

3. Włącz nagranie CD2.42. Posłuchaj nagrania, wskaż właściwe wyrazy i je powtórz. Wykonaj 

zadanie dwa razy! 

4. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 61. Jeśli pracowałeś ładnie przez cały rok, to znasz 

wszystkie wyrazy. Twoje zadanie polega na tym, żeby utworzyć cztery zbiory:  

• Zbiór Gier (GAMES) 

• Zbiór Zabawek (TOYS) 

• Zbiór Włosów (HAIR) 

• Zbiór Zwierzątek Domowych (PETS) 

I do każdego zbioru dopasować ilustracje. Zwróćcie uwagę na zrobiony przykład – do 

zbioru PETS dopasowany jest obrazek A PARROT. 

Zadania proszę nie przysyłać, ale, jak zawsze, proszę, żeby je na pewno wykonać! 

 

 


