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LESSON 7 –  Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6. 
 

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 wykonane po lesson 1 i rysunki wykonane przed lesson 5. 
 

Hello 😊 How are you today? 

Let’s see how much you know! 
 

1. POWITANIE: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie Hello song track 14 CD3.  

Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.  

 

2. ROZGRZEWKA: zaśpiewaj piosenkę z lekcji 3 track 2CD4 lub 6 track 9CD4 i spróbuj odegrać jej treść. 

 

3. PRZYPOMNIENIE SŁÓW 1: weź do ręki swoje minikarty z zabawkami. Jedna po drugiej przekaż je 

rodzicowi, nazywając obrazki. Następnie poproś rodzica, aby wymieszał karty i ułożył je w wachlarz 

obrazkami do siebie. Losuj od rodzica kolejne karty i wypowiadaj słówko z wylosowaną zabawką. 

 

4. POWTÓRZENIE SŁÓW 1: na dzisiejszej lekcji powtórzymy słowa i zwroty poznane w rozdziale 6.  

Otwórz podręcznik na str. 68 (Lesson 7) i spójrz na zad. 1. Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 1 

track 12CD4. Posłuchaj nagrania i wskazuj obrazki. Good job! 

 

5. PRZYPOMNIENIE SŁÓW 2: wręcz rodzicowi swoje rysunki przygotowane do lesson 5. Poproś, aby ułożył je 

w stos, obrazkiem do siebie. Zadając pytanie: Is it wood ? spróbuj zgadnąć, na jaką kartę rodzic patrzy. 

 

6. ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 66 (Lesson 7). Spróbuj wykonać ćwiczenia w 

Lekcji 7.  Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtwarzał kolejno poznane w rozdziale 6 

piosenki, historyjki czy rymowanki. 

 

7. PRACA DOMOWA   Poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na pożegnanie Goodbye! track 15CD3 

 

Wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń chciałabym zobaczyć. Proszę zrobić zdjęcie lub skan wykonanej strony i 

wysłać na mój adres email: svitlanka@o2.pl 
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