JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy II A
– termin wykonania 03.06.20r.- 09.06.2020r.
Lesson / Lekcja
Topic/Temat: Playtime – słuchamy wierszyka i recytujemy go oraz poznajemy nazwy
hobby.
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo)

1) Exercise 1 page 60 B ( Ćwiczenie 1 str. 60 podręcznik ) Listen and point. Say the chant. –
Posłuchaj i wskaż. Powiedż wierszyk. ( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.14 )
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:

use a computer- korzystać z komputera
play the violin- grać na skrzypcach
play football- grać w piłkę nożną
ride a horse- jeżdzić na koniu
ski- jeździć na nartach
dance-tańczyć
TRANSKRYPCJA NAGRANIA- WIERSZYK:
Come to our club, it’s lots of fun.- Przyłącz się do naszego klubu, jest dużo zabawy.
Lots of fun for everyone!- Dużo zabawy dla wszystkich!
Use a computer- użyj komputera
Play the violin-zagraj na skrzypcach
Play football- pograj w piłkę nożną
With Leo and Lyn.- Z leo i Lyn.
Ride a horse- pojedż konno
Ski down a hill- pozjeżdzaj na nartach ze wzgórza
Dance to music-potańcz do muzyki
With Laura and Bill.- Z Laurą i Bilem.
2) Exercise 2 page 61 B ( Ćwiczenie 2 str. 61 podręcznik ) Listen , point and repeat.– Posłuchaj,
wskaż i powtórz.
( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.15)
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:
jump-skakać
play the violin
draw- rysować
dance- tańczyć
ski

use a computer
ride a horse
swim- pływać
play tennis- grać w tenisa

3) Exercise 3 page 61 B ( Ćwiczenie 3 str. 61 podręcznik ) Listen and point.- Posłuchaj
i wskaż.
( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.16)
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:

123456-

Dance. Good.
Now, use a computer. Good.
Now ski. Ok.
Now, play the violin. Hmm. Ok.
Now, play tennis. Great.
Now, swim.

4) Exercises 1, 2 page 51 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 51 ćwiczeniówka).

Lesson / Lekcja
Topic/Temat: Let’s play – słuchamy historyjki obrazkowej, czytamy i odgrywamy ją.
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 2.17)
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:

1- Hello, Grandma!- Cześć, Babciu!
Hello! Let’s play!- Cześć! Zagrajmy!
2- Czy potrafisz jeżdzić konno?
Yes. I can.- Tak, potrafię.
I can’t ride a horse.- Ja nie potrafię jeżdzić konno.
3- Can you skateboard?- Czy potrafisz jeździć na deskorolce?
No, I can’t.- Nie , ja nie potrafię.
4- Wiem! Pograjmy w piłkę nożną.
I can’t play football.- Ja nie potrafię grać w piłkę nożną.
Time for a spell!- Czas na literowanie!
5- Grandma shoots….=- Babcia strzela….
…….with magic boots!-……. w magicznych butach!
6- Ja potrafię grać w piłkę nożną!
Goal! Well done, Grandma!- Gol! Dobra robota, Babciu!

2) Exercise 2 page 63 B ( Ćwiczenie 2 str. 63 podręcznik ). Listen and point.- Posłuchaj
i wskaż.
( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.18)
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:

123456-

I can play the violin.- Ja potrafię grać na skrzypcach.
I can ride a horse.- Ja potrafię jeżdzić konno.
I can play football.- Ja potrafię grać w piłkę nożną.
I can use a computer.- Ja potrafię używać komputera.
I can dance.- Ja potrafię tańczyć.
I can ski.- Ja potrafię jeżdzić na nartach.

3) Exercise 3 page 63 B ( Ćwiczenie 3 str. 63 podręcznik ). Look at Exercise 2. Write
sentensces in your notebook. – Popatrz na Ćwiczenie 2. Napisz zdania w zeszycie.
4) Exercise 1 page 52 AB ( Ćwiczenie 1 str. 52 ćwiczeniówka)

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.

