
Klasa 2b – 27.04.2020 

Lesson 

Topic: Czytanie pocztówek.  

Proszę o przeczytanie pocztówki Ex.15 p.58 (podręcznik). Następnie należy uzupełnić luki wpisując 

odpowiednie słowo z ramki. Dla ułatwienia podaję tłumaczenie pocztówki: 

Droga babciu, 

Jestem na wyspie w Grecji. To Santorini. To jest miasto. Jest tu wiele małych białych domów. Lubię 

Santorini! 

Proszę o zrobienie Ex. 17 p.59 (podręcznik). Należy przeczytać zdania, następnie popatrzeć na 

obrazek i napisać Yes lub No, w zależności czy zdania są zgodne z obrazkiem czy nie.  

Proszę o zrobienie Ex. 18 p.59 (podręcznik). Rysujemy sobie miasto, a w nim różne ilości środków 

transportu. Mają się znaleźć: 

 traktory 

 autobusy 

 ciężarówki 

 samoloty 

 łódki 

 samochody 

 pociągi  

Następnie opisujemy obrazek. Przykład: 

There are two planes. There are four buses.  

 

Po wykonaniu zadań proszę aby rodzic zrobił zdjęcie wykonanych zadań w zeszycie i wysłał mi na e-

mail: angielskizdalnie@op.pl  do środy 29.04.2020. 

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 – 29.04.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 30.04.2020. (Uczeń, który nie 

realizował tematu na platformie powinien zrealizować ten temat samodzielnie).  

Lesson 

Topic: Powtórzenie poznanego słownictwa.  

Proszę o zrobienie Ex. 13 p. 56 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają tekst pocztówki wyrazami z 

ramki zgodnie z rysunkiem.  

Proszę o zrobienie Ex. 14 p. 56 (ćwiczeniówka). Uczniowie rysują pocztówkę. Następnie uzupełniają 

luki w jej treści oraz zakreślają właściwe wyrazy zgodnie z rysunkiem.  
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Proszę o zrobienie Ex. 15 p. 57 (ćwiczeniówka). Uczniowie rysują widok za własnym oknem i 

uzupełniają opis zgodnie z rysunkiem. (chodzi o elementy krajobrazy i środki transportu). 

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 77 (ćwiczeniówka). Uczniowie rozwiązują krzyżówkę.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 77 (ćwiczeniówka). Uczniowie wykonują działania przedstawione na 

rysunkach i zapisują wyniki pełnymi zdaniami.  

Przykład: 

6 autobusów – 5 autobusów = 1 autobus 

There’s one bus.  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w 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” również na platformie TEAMS. 

Będziemy realizować lekcję z dnia 29.04.2020.  
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