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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. 
 

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”track14 CD3. 

Spróbujcie ją razem zaśpiewad, wykonując odpowiednie gesty. 

 

2. ROZGRZEWKA: przygotuj swoje mini karty z zabawkami. Kładź je kolejno przed sobą, za każdym razem 

mówiąc pełne zdanie: Where’s my skateboard ?. 

 

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

aby odtworzył nagranie track 6 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: 

 Pokazuj losowo zdjęcia w zad. 1 i mów słowa: czasem pasujące do zdjęcia, a czasem nie. Zadaniem 

rodzica jest mówid Yes  albo No. 

 Przygotuj rysunki przygotowane na dzisiejszą lekcję. Poproś rodzica, aby wybrał w sekrecie jeden z 

rysunków. Zgadnij, jaką kartę wziął rodzic, pytając Is it wood? Rodzic odpowiada tylko Yes  albo No. 

 

5. HISTORYJKA: spójrz na zad. 2 w podręczniku (str. 66)i powiedz, co widzisz w historyjce, używając 

angielskich słów. Poproś rodzica, aby odtworzył historyjkę z Ping i Pongiem track 7 CD4. Słuchaj i wskazuj 

kolejne scenki. Przygotuj swoje minikarty oraz karty z rysunkami i posłuchaj nagrania jeszcze raz: tym 

razem spróbuj podnosid odpowiednią minikartę lub rysunek na każdym razem, gdy usłyszysz 

odpowiadające im słowo. Good luck! 😊 

 

6. 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 7 CD4lub piosenki z poprzedniej lekcji track 2 

CD4.Ready? Excellent! 

 

7. PRACA DOMOWA: wykonaj dwiczenie onlinehttps://wordwall.net/resource/1947603/angielski/tiger-1-

unit-6-materials-quiz-2Goodbye!Poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na pożegnanie Goodbye song! 

track 15 CD3 

 

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

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