
Ramowy scenariusz lekcji             Macmillan Online School 

   
 

© Macmillan Polska 2020 

Data: 14.05.20  Rozdział: 6  Lekcja: 11 
 

LESSON 5–  Poznajemy nowe słowa. 
 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały  

w szkole, nie martw się – dostępne są one w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/. 

Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji. 

DODATKOWO: przygotuj minikarty z lekcji 1 i obrazki zadane na poprzedniej lekcji, oraz kostkę do gry. 

 

Hello 😊 How are you today?  

Are you ready for some new words?Let’s start! 

 

1. POWITANIE: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie Hello song.track 13 CD3. Spróbujcie ją 

razem zaśpiewad, wykonując odpowiednie gesty. 

 

2. ROZGRZEWKA:przygotuj swoje minikarty wyrazowez nazwami miejsc. Kładź je kolejno przed sobą, za 

każdym razem mówiąc pełne zdanie: There’s a park. 

 

3. WPROWADZENIE SŁÓW:spójrz na zdjęcia w zad. 1 w lekcji 5 str. 66. i powiedz, co widzisz. Poproś rodzica, 

aby odtworzył nagranie track 1 CD4. Słuchaj i pokazuj kolejne zdjęcia. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, 

poproś, aby rodzic zatrzymywał po kolejnych słowach i powtarzaj słowa za nagraniem. 

 

4. ZABAWYZE SŁOWAMI: 

 przygotuj kostkę do gry: rzucaj kostką i mów słówka, które znajdują się po numerem równym sumie 

wyrzuconych oczek. Well done!  

 

5. HISTORYJKA: spójrz na zad. 2 w podręczniku (str66. )i powiedz używając angielskich słów, co widzisz w 

historyjce. Przygotuj swoje karty z rysunkami i poproś rodzica, aby odtworzył historyjkę z Ping i Pongiem 

track 2 CD4. Posłuchaj nagrania historyjki ispróbuj podnosid odpowiednią kartę z rysunkiem, kiedy 

usłyszysz odpowiadające słowo. Good luck! 😊 

 

6. ODGRYWANIE HISTORYJKI: narysuj na swoich palcach wskazujących uszy: na jednym kota (Ping), na 

drugim psa (Ponga). Posłuchaj nagrania historyjki jeszcze raz, podnosząc odpowiedni palec w zależności 

od tego, która z postaci wypowiada się w historyjce. Spróbuj mówid wraz z postaciami.😊Good luck!  

 

7. ĆWICZENIA: otwórzzeszyt ćwiczeńna str. 64 (Lesson5). Spróbuj wykonad dwiczenia w Lekcji 5.  

Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj historyjki z Ping i Pongiem track 2 CD4.Ready? Excellent! 

 

8. PRACA DOMOWA: wykonaj dwiczenie online https://wordwall.net/resource/1950729/angielski/tiger-

2-unit-6-road-safety-2Goodbye! 

Poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na pożegnanie Goodbye song!track 14 CD3 

 

Wykonane dwiczenia z zeszytu ćwiczeń chciałabym zobaczyd.  Proszę zrobid zdjęcie lub skan wykonanej strony 

i wysład  na mój adres email: svitlanka@o2.pl 
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