
Klasa 2 - 24 th March 

Topic: I like… / I don’t like:  mówimy o ulubionym/nielubianym jedzeniu. 

 

1. Zabawa: Ranking produktów spożywczych (Zeszyt) 

Poproś dziecko, aby popatrzyło na obrazki i narysowało produkty spożywcze, 

których nazwy poznało w tym rozdziale, w kolejności od najmniej lubianego do 

ulubionego. Następnie dziecko nazywa produkty i określa swoje preferencje, 

np.: I like pizza. I don’t like chicken. 

 

2. Podr. str. 43.  Zad. 1– Zobacz na rysunki i powiedz zdania zgodnie z tym 

co widzicie, np. I like… pasta. I don’t like … (chicken). 

3. Podr. str. 43. zad. 2. Przerysujcie do zeszytu dwa talerze wraz z 
jedzeniem, które lubicie lub nie, a następnie uzupełnijcie dwa zdania 
według wzoru, np. 

 
I like… (ice-cream) 
I don’t like …… (pasta).  
 
 
Zdjęcia tych dwóch talerzy z daniami i zdaniami – wyślij na pocztę: 
spolnik.mariola@poczta.onet.pl do 25.03. 
 

4. Jeśli się nie mylę  (nie mam dostępu do ćwiczeń) proszę wykonać zadania 

na str. 36 w zeszycie ćwiczeń.  
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 Klasa 2 – 27 th March  

Topic: Do you like…? – gramy w grę; Zabadoo says –  zabawa ruchowa: 

utrwalenie poleceń 

 

 

1. Podr. str. 44 zad. 1- posłuchaj nagrania, a następnie przeprowadź ankietę 

wśród rodzeństwa lub rodziców ( załącznik do wydruku). Do wykonania 

zadania  będą Ci potrzebne dodatkowe słówka:  

water (łote)- woda 

sandwiches (sandłyczys)- kanapki 

pear (pee)- gruszka 

milk- mleko 

cake (kejk)- ciasto 

 

2. Podr. 44 zad. 2- Włącz nagranie i wskazuj odpowiednie obrazki, a 

następnie powtarzaj za nagraniem. Na koniec ćwiczenia zagraj z 

rodzeństwem lub rodzicem w „Zabadoo says” 

3. Zeszyt ćwiczeń str. 37- wykonaj ćwiczenia 

4. Każdy z uczniów ma założone swoje osobiste konto na stronie 

internetowej: learningapps.org , w osobnym pliku pdf są zamieszczone 

loginy i kody do każdego z kont. Proszę, aby rodzicie pomogli dzieciom w 

zalogowaniu się do swojego konta, gdzie czekają na nich interaktywne 

ćwiczenia. Dzięki, którym będę mogła śledzić na bieżąco postępy uczniów 

w opanowaniu danego słownictwa.  

( Proszę o zalogowanie się  i wykonanie zadań do dnia 25.03.20- w te gry 

można grać  więcej niż raz)  

 



 


