JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy I B
– termin wykonania 03.06.20r.- 09.06.2020r.
Lesson / Lekcja
Topic/Temat: Nazwy zwierzątek domowych – wprowadzenie.
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo)

1) Exercise 1 page 60 B ( Ćwiczenie 1 str. 60 podręcznik ) Listen, point and repeat. –
Posłuchaj, wskaż i powtórz. ( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.15 )
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:

a parrot-papuga
a cat-kot
a dog-pies
a hamster-chomik
a rabbit-królik
a fish-ryba
a fish
a dog
a parrot
a cat
a rabbit
a hamster
2) Exercise 2 page 60 B ( Ćwiczenie 2 str. 60 podręcznik ) Listen and say the chant. – Posłuchaj
i powiedż wierszyk.
( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.16)
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:
This is my parrot.- To jest moja papuga.
This is my cat.- To jest mój kot.
In the park, in the park.- W parku, w parku.
This is my dog.- To jest mój pies.
Here we are.- Tutaj jesteśmy.
In the park, in the park.- W parku, w parku.
This is my hamster.- To jest mój chomik.
This is my rabbits.- To są moje króliki.
In the park, in the park.- W parku, w parku.
Look! A fish.- Popatrz! Ryba.
Here we are.- Tutaj jesteśmy.
In the park, in the park.- W parku, w parku.

3) Exercise 3 page 61 B ( Ćwiczenie 3 str. 61 podręcznik ) Listen and point.- Posłuchaj
i wskaż.
( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.17)
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:

Number one is a dog.- Numer 1 to pies.
Come in, please.- Wejdż, proszę.
Now, number two , please.- Teraz, numer dwa , poproszę.
Oh, it’s a parrot.- O, to papuga.
Number three is a hamster.- Numer 3 to chomik.
Number four , please.- Numer 4 poproszę.
What’s this?- Co to jest?
It’s a cat.- To jest kot.
And numer five- a fish .- I numer 5- ryba.
What’s the problem?- Jaki jest problem?
Oh, and numer six is a rabbit.- O, I numer 6 to królik.
Please, come in.- Proszę, wejdż.
4)Exercise 4 page 61 B ( Ćwiczenie 4 str. 61 podręcznik ) Choose two animals. Draw and
write in your notebook.- Wybierz dwa zwierzątka. Narysuj I napisz w zeszycie.
5) Exercises 1, 2 page 39 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 39 ćwiczeniówka).

Lesson / Lekcja
Topic/Temat: Zabadella – słuchamy, czytamy i odgrywamy historyjkę obrazkową.
zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo)
1) Exercise 1 page 62 B ( Ćwiczenie 1 str. 62 podręcznik ). Listen the story.- Posłuchaj
historyjkę. ( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.18)
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:

1- This is my cat.- To jest mój kot.
2- This is my dog.- To jest mój pies.
3- Have you got a pet? – Czy Ty masz zwierzątko domowe?
No.- Nie.
4- Zabadella, please help me!- Zabadella, proszę pomóż mi!
5- Zabadabra!- Zabadabra!
Wow! Thanks, Zabadella.- Wow! Dziękuję, Zabadella.
6- Mark? Have you got a pet?- Marek? Czy Ty masz zwierzątko domowe?
Yes. This is my fish!- Tak. To jest moja rybka!
2) Exercise 2 page 63 B ( Ćwiczenie 2 str. 63 podręcznik ). Listen and say the numer.Posłuchaj I wskaż numer.
( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.19)
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:

 Look! This is my parrot.
 Have you got a pet?






Yes, this is my pet. It’s a fish.
Look! This is my hamster.
Have you got a pet? Yes, this is my rabbit.
Look! This is my dog.
Have you got a pet?
Yes, this is my cat.

3) Exercise 3 page 63 B ( Ćwiczenie 3 str. 63 podręcznik ). Now listen and say “True” or
“False”.- Teraz posłuchaj i powiedż “ Prawda” lub “ Kłamstwo”.
( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.20)

TRANSKRYPCJA NAGRANIA:

123456-

My fish is orange and green.- Moja rybka jest pomarańczowo- zielona.
My parrot is blue and yellow.- Moja papuga jest niebiesko- żółta.
My cat is grey.- Mój kot jest szary.
My rabbit is black and white.- Mój królik jest czarno-biały.
My dog is black and brown.- Mój pies jest czarno-brązowy.
My hamster is brown.- Mój chomik jest brązowy.

4) Exercises 2 page 40 AB ( Ćwiczenia 2 str. 40 ćwiczeniówka)
Nagranie należy pobrać ze strony:
https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio?cc=pl&selLanguage=pl

Drodzy Rodzice,
ćwiczenia wykonujemy samodzielnie. Nie ma konieczności odsyłania wykonanych prac.
W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik.

Czas wykonania do 09.06.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

