JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy II A
– termin wykonania 29.04.20r.- 05.05.20r.
Lesson / Lekcja
Topic/Temat: Favourite things – słuchamy i recytujemy wierszyk oraz rysujemy
ulubione rzeczy.
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo; bądź przepisz)
1)Exercise 1 page 50 B ( Ćwiczenie 1 str. 50 podręcznik ) Listen and point. Say the chant.
– Posłuchaj i wskaż. Powiedz wierszyk. (CD z podręcznika - ścieżka 2.1 ).
a watch- zegarek
a camera- aparat fotograficzny
paints-farby
a guitar- gitara
a football-piłka
a computer game- gra komputerowa
 Look at my watch, it’s time to play!- Patrz na mój zegarek, czas na zabawę!
What’s my favourite thing today?- Jaka jest moja ulubiona rzecz dziś?
Click, click, click- klik, klik, klik
My camera!- Mój aparat!
 Look at my watch, it’s time to play!- Patrz na mój zegarek, czas na zabawę!
What’s my favourite thing today?- Jaka jest moja ulubiona rzecz dziś?
Dab, dab, dab
My paints!- Moje farby!
 Look at my watch, it’s time to play!- Patrz na mój zegarek, czas na zabawę!
What’s my favourite thing today?- Jaka jest moja ulubiona rzecz dziś?
Twang, twang, twang
My guitar!- Moja gitara!
 Look at my watch, it’s time to play!- Patrz na mój zegarek, czas na zabawę!
What’s my favourite thing today?- Jaka jest moja ulubiona rzecz dziś?
Kick, kick, kick
My football!- Moja piłka!
 Look at my watch, it’s time to play!- Patrz na mój zegarek, czas na zabawę!
What’s my favourite thing today?- Jaka jest moja ulubiona rzecz dziś?
Beep, beep, beep
My computer game!- Moja gra komputerowa!
2) Exercise 2 page 51 B ( Ćwiczenie 2 str. 51 podręcznik ) Listen and point. – Posłuchaj i wskaż.
(CD z podręcznika - ścieżka 2.2 ).
Transkrypcja nagrania:
1- Look at my watch. – Popatrz na mój zegarek.
2- Look at my paints.- Popatrz na moje farby.
3- Look at my guitar. - Popatrz na moją gitarę.

4- Look at my camera.- Popatrz na mój aparat.
5- Look at my computer game.- Popatrz na moją grę komputerową.
6- Look at my football.- Popatrz na moją piłkę.
3)Exercise 3 page 51 B ( Ćwiczenie 3 str. 51 podręcznik ) Read and say „Yes” or „No”.- Przeczytaj
i powiedż “Tak” lub “Nie”.
1- Look at my football and my computer game! – Popatrz na moją piłkę i moją grę komputerową!
2- Look at my watch and my camera! – Popatrz na mój zegarek i mój aparat!
3- Look at my guitar and my football! – Popatrz na moją gitarę i moją piłkę!
4) Exercises 1, 2 page 42 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 42 ćwiczeniówka).

Lesson / Lekcja
Topic/Temat: The toy shop – słuchamy historyjki obrazkowej, czytamy i odgrywamy
ją, ćwiczymy nazwy przedmiotów.
1)Exercise 1 page 52 B ( Ćwiczenie 1 str. 52 podręcznik ) Listen. – Posłuchaj.
(CD z podręcznika - ścieżka 2.3 ).
Tłumaczenie:
1- This is my favourite shop. – To jest mój ulubiony sklep.
2- Have you got a akateboard, please? – Czy Ty masz deskorolkę, proszę?
Over there.- Tam.
3- Look!- Patrz!
Fantastic!- Fantastycznie!
4- Mmmmmm…. My favourite colour’s red. – Mmmmm…. Mój ulubiony kolor to czerowny.
Aha! Time for a spell!- Czas na literowanie!
5- Red, brown. Come down!- Czerwony, brązowy. Zejdż na dół!
6- Help! –Pomocy!
Sorry!- Przepraszam!
2) Exercise 2 page 53 B ( Ćwiczenie 2 str. 53 podręcznik ) Listen, write and draw „” or „”
in your notebook. – Posłuchaj, napisz i narysuj „” lub „” w swoim zeszycie.
(CD z podręcznika - ścieżka 2.4 ).
computer games 
guitar ……..
paints ………
3)Exercises 1, 2 page 43 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 43 ćwiczeniówka).

Drodzy Rodzice,
Zadania wykonujemy samodzielnie.
Nie ma konieczności wysyłania wykonanych ćwiczeń. W razie pytań proszę
o kontakt poprzez e-dziennik
Czas wykonania do 05.05.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

