
13.03- 13th March  

Topic: Can I have some pasta? – mówimy rymowankę, słuchamy nagrania i piszemy.  

 

1. Proszę wejść na podany link : https://quizlet.com/join/hY3WuMSFF i kliknąć w 

zakładkę food- klasa 2 ( nie trzeba nigdzie się logować) .  

Ta strona zawiera fiszki, proszę, aby dzieci zapoznały się z nimi – to jest prezentacja 

nowego słownictwa.  

2. Oprócz tego utworzyłam ćwiczenia do nowego słownictwa znajdują się one poniżej 

fiszek, są to gry dostępne na komputer jak i na telefon – wystarczy wpisać podany 

wcześniej link.  Proszę, aby dzieci oprócz wykonywania zadań w zeszycie i w 

zeszytach ćwiczeń, także korzystali ze stronki Quizlet- ponieważ pozwoli im to 

zapamiętać pisownię nowych wyrazów.  

 

 

3. Pod tematem lekcji proszę, aby dzieci zapisały następującą notatkę: ( można 

wydrukować lub przerysować ją ) 

 

https://quizlet.com/join/hY3WuMSFF


 

 

 

bread- chleb  

 

 

 

 

pasta- makaron  

 

 

chicken - kurczak 

 

 

 

 

salad- sałata, sałatka  

 

 

 

 

 

bacon- bekon, boczek       

 

 

 

eggs- jajka  

 

 

 

rice- ryż  

 

 

 



 

4. Proszę, aby dzieci zapoznały się z piosenką z rozdz. 4 ( u mnie str. 38-39 – mogą być 

inne strony, ponieważ mam starą wersję książki) 

- Piosenka : Can I have some pasta?  

( nagranie w załączniku)  - do zaliczenia na ocenę po powrocie do szkoły 

5. Podręcznik – str. 39 zad. 2. - posłuchać  nagrania i  wskazać odpowiedni obrazek  

( nagranie w załączniku)   

6. Zapisz w zeszycie zdanie:  

My favourite food is…(Moim ulubionym jedzeniem jest…) i wypisz po przecinku 

nazwy rzeczy, które lubisz jeść.  

7. Zadanie domowe- Nie mam dostępu do zeszytu ćwiczeń, więc jeśli podam zadanie, 

które wymaga słuchania proszę, go opuszczać i nie wykonywać.  

Zeszyt ćwiczeń- str. 33- zad. 1, 2 

  

 

 

17.03- 17 th March 

 

Topic: In the café –  słuchamy historyjki obrazkowej, czytamy i 

odgrywamy ją.  

 

1. Słuchamy historyjki- str. 40  

2. Zapisujemy notatkę do zeszytu: (proszę wykonać rysunki do  nowych 

potraw- tak jak na ostatniej lekcji )  

Café- kawiarnia 

Ice- cream – lody  

Fish- ryba 

Chips- frytki 

I wish for …-Życzę…  



Here you are!- Proszę. 

Time for a spell!- Czas na zaklęcie.  

I’m hungry!- Jestem głodny.  

3. Podręcznik str. 41 zad. 2  (podajemy numer) i 3 ( powtarzamy za 

nagraniem) - (  nagrania w załączniku)  

4. Wykonujemy różne ćwiczenia- na stronie quizlet  

5. Zadanie domowe – zeszyt ćwiczeń str. 34.  

 


