
Klasa 2b – 11.05.2020 

Lesson 

Topic: Czytanie historyjki.  

Proszę o przeczytanie historyjki ze strony 64 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 19 p. 67 (podręcznik). Narysuj swojego przyjaciela i opisz go.  

Proszę o zrobienie Ex. 13 p. 64 (ćwiczeniówka). Uczniowie opisują rysunki wyrazami z 

ramki.  

Proszę o zrobienie Ex. 14 p. 64 (ćwiczeniówka). Uczniowie zakreślają literę odpowiadającą 

temu mundurkowi w ćwiczeniu 13, który im się podoba. Następnie uzupełniają zdanie.  

Proszę o zrobienie Ex. 15 p. 65 (ćwiczeniówka). Uczniowie kolorują swoją ulubioną postać z 

„Toy Story 2”. Następnie zaznaczają znakiem ✓ nazwy elementów garderoby, które wybrany 

bohater ma na sobie i uzupełniają opis.  

 

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 

 

Klasa 2b – 13.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 14.05.2020. 

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

samodzielnie).  

 

Lesson 

Topic: Opisywanie ubrań szkolnych.  

mailto:angielskizdalnie@op.pl


Ex. 13 p. 65 (podręcznik). Uczniowie słuchają nagrania i wskazują członków rodziny na 

obrazku.  

Ex. 14 p. 65 (podręcznik). Uczniowie patrzą na obrazek i czytają zdania. Jeśli zdanie jest 

zgodne z obrazkiem wpisują w zeszycie „Yes”, jeśli nie jest zgodne z obrazkiem wpisują w 

zeszycie „No”. 

Ex. 9 p. 62 (ćwiczeniówka). Uczniowie słuchają nagrania i zgodnie z nim kolorują elementy 

obrazka.  

Ex. 10 p. 62 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania wyrażeniami z ramki zgodnie z 

rysunkiem w ćwiczeniu 9.  

Ex. 11 p. 63 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają zdania i wpisują właściwe cyfry obok 

rysunków.  

Ex. 12 p. 63 (ćwiczeniówka). Uczniowie śledzą linie, aby odnaleźć elementy strojów każdej 

postaci i uzupełniają zdania zgodnie z rysunkiem.  

Ex. 18 p. 67 (podręcznik). Popatrz na obrazki. Przeczytaj zdania, następnie zapisz do zeszytu 

poprawną odpowiedź.  

 

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

 

 


