JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy II A
– termin wykonania 06.05.20r.- 12.05.2020r.
Lesson / Lekcja
Topic/Temat: I’ve got a… – słuchamy i odgrywamy dialog.
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo; bądź przepisz)

1) Exercise 1 page 54 B ( Ćwiczenie 1 str. 54 podręcznik ) Listen

and act.– Posłuchaj i odegraj.

( płyta CD z podręcznika ścieżka 2.5 )

TRANSKRYPCJA NAGRANIA:
1- Look! I’ve got a bike.- Popatrz! Ja mam rower.

I’ve got a football.- Ja mam piłkę.
2- I’ve got a skateboard.- Ja mam deskorolkę.
I’ve got a kite. Look! - Ja mam latawiec. Popatrz!
3- Help! – Pomocy!
Pat! Let go! – Pat! Puść!

2) Exercise 2 page 54 B ( Ćwiczenie 2 str. 54 podręcznik ) Listen and point. Say Minnie or Pat.–
Posłuchaj i pokaż. Powiedż Minnie lub Pat.
(płyta CD z podręcznika ścieżka 2.6 )

TRANSKRYPCJA NAGRANIA:
1- I’ve got a skateboard. – Minnie
2- I’ve got a camera. -……………….
3- I’ve got a football. -………………..
4- I’ve got a watch.-……………………
5- I’ve got a computer game. -………………………….
6- I’ve got a guitar. Listen!-…………………….
3)Exercises 1, 2 page 44 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 44 ćwiczeniówka )

Lesson / Lekcja
Topic/Temat: I’ve got a… – piszemy o swoich zabawkach, utrwalamy nazwy
przedmiotów.
((wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo; bądź przepisz)
1) Exercise 1 page 55 B ( Ćwiczenie 1 str. 55 podręcznik ) Match and write the missing toys
in your notebook. – Połącz i napisz brakujące zabawki w zeszycie.
Wpisujemy tylko to słowo, którego brakuje w miejscu kropek ( nie przepisujemy całych
zdań).
1- I’ve got a camera, a computer game and a …………. – Ja mam aparat
fotograficzny, grę komputerową i…………. .
2- I’ve got a football, a guitar and a …….. – Ja mam piłkę, gitarę i………….. .
3- I’ve got a skateboard, a bike and a …….- Ja mam deskorolkę, rower i ……….

2) Exercise 2 page 55 B ( Ćwiczenie 2 str. 55 podręcznik ) Write in your notebook.- Napisz
w zeszycie.
Dokończ zdanie, wpisując odpowiednie nazwy przedmiotów przedstawionych za pomocą
obrazków graficznych. Zdanie zapisz w zeszycie.
„I’ve got ……………….”
3) Exercise 3 page 55 B ( Ćwiczenie 3 str. 55 podręcznik ) Listen, read and say. What’s the
girl’s favourite toy?- Posłuchaj, przeczytaj I powiedż. Jaka jest ulubiona zabawka
dziewczynki?
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:
I’ve got a great computer.- Ja mam świetny computer.
I’ve got a yellow kite.- Ja mam zółty latawiec.
I’ve got a new football.- ja mam nową piłkę.
It’s black and white.- Jest czarno-biała.
I’ve got a green skateboard.- Ja mam zieloną deskorolkę.
But what I really like – Ale to co ja na prawdę lubię
Is my new birthday present….. – To mój nowy urodzinowy prezent…..
It’s a big, red bike! – To duży, czerwony rower.

2) Exercises 1, 2 page 45 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 45 ćwiczeniówka )
Nagrania są do pobrania ze strony:
https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio?cc=pl&selLanguage=pl

Drodzy Rodzice,
Prosiłabym o zrobienie zdjęcia wykonanych ćwiczeń 1 i 2 ze strony 44 z ćwiczeniówki
i przesłanie na podany adres e-mail: martyna20-86@wp.pl
Proszę pamiętać, żeby w temacie e-maila wpisać klasę, imię i pierwszą literę nazwiska
dziecka.
W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik.

Czas wykonania do 12.05.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

