
Klasa 2b – 04.05.2020 

Lesson 

Topic: Nauka nazw ubrań.  

 

Proszę o zapisanie w zeszycie tych słówek: 

jeans – dżinsy, jeansy 

scarf – szalik, szal  

shorts – krótkie spodenki, szorty 

belt – pasek  

socks – skarpetki 

trainers – tenisówki, obuwie sportowe 

sun hat – kapelusz przeciwsłoneczny 

shirt – spódniczka, spódnica 

wellies – kalosze 

raincoat – płaszcz przeciwdeszczowy 

jacket – kurtka 

shoes – buty, obuwie 

boots – buty (za kostkę) 

hat – kapelusz 

dress – sukienka 

 



Proszę o przeczytanie piosenki ze strony 61 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 58 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają poniższy tekst i zgodnie z 

nim kolorują rysunek: 

I’m wearing blue jeans and a black belt. I’m wearing a white T-shirt and a green scarf. I’m 

wearing blue trainers.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 58 (ćwiczeniówka). Uczniowie rozwiązują krzyżówkę i 

uzupełniają zdanie odkrytym hasłem.  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 59 (ćwiczeniówka). Uczniowie łączą wyrazy z odpowiednimi 

elementami garderoby na rysunkach.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 59 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania zgodnie z 

rysunkami w ćwiczeniu 3.  

 

Po wykonaniu zadań proszę aby rodzic zrobił zdjęcie wykonanych zadań w zeszycie i wysłał 

mi na e-mail: angielskizdalnie@op.pl  do środy 06.05.2020. 

Chciałabym w ten sposób monitorować pracę uczniów.  

Jeśli uczniowie lub rodzice mają jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, 

postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.  

 

 

Klasa 2b – 06.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 07.05.2020. 

(Uczeń, który nie realizował tematu na platformie powinien zrealizować ten temat 

samodzielnie).  

Lesson 

Topic: Opisywanie ubioru.  

Proszę o zrobienie Ex. 9 p. 63 (podręcznik). Uczniowie patrzą na obrazek i przy każdym 

podpunkcie (a-h) zapisują w zeszycie 1 (jeśli opis dotyczy dziewczyny) lub 2 (jeśli opis 

dotyczy chłopca).  

Proszę o przeczytanie rymowanki Ex. 10 p. 63 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 60 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają zdania, patrzą na rysunek i 

piszą Yes, jeśli zdanie jest z nim zgodne, lub No, jeśli nie jest.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 60 (ćwiczeniówka). Uczniowie zakreślają właściwe zwroty 

zgodnie z rysunkiem w ćwiczeniu 5.  

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 61 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania, wpisując w 

luki: He’s wearing lub She’s wearing zgodnie z rysunkami. Następnie kolorują rysunki 

zgodnie z opisem.  

mailto:angielskizdalnie@op.pl


Proszę o zrobienie Ex. 8 p. 61 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania wyrazami z 

ramki zgodnie z obrazkiem.  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie i ćwiczeniówce. Będę je sprawdzać 

także proszę być systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli uczniowie lub rodzice mają jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, 

postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 

 

W każdy czwartek w godzinach 10.30-11.00 „spotykamy się” na platformie TEAMS.   

 

 

 

mailto:angielskizdalnie@op.pl

