
Witam Was wszystkich, 

poniżej zamieszczam krótkie scenariusze lekcji, głównie dla uczniów, którzy nie mogą 

skorzystać z lekcji online. Proszę, żebyście już od dzisiaj do każdej lekcji pisali temat, czyli  

Subject. 

Lesson 18                                16/11/2020 

Subject: Play the game – rozpoznawanie osób na podstawie opisów. 

 Proszę otworzyć podręczniki na stronie 22 

Ćwiczenie 1 – Exercise 1: na obrazku mamy przedstawiony bal przebierańców, czyli: 

costume party  albo fancy-dress party. Tematem balu, jak się domyślacie, są  

Jobs - zawody : 

a dancer – tancerka 

a teacher – nauczyciel 

a clown 

a princess – księżniczka 

a footballer – piłkarz 

a pop star – piosenkarka 

a doctor - lekarz 

 

Słuchamy i odgadujemy numerki opisywanych osób. 

 Tworzymy sami podobne dialogi – jedna osoba opisuje  ubrania wybranej postaci, 

zadaniem pozostałych, jest odgadnąć, która to postać. 

 Ćwiczenie 2 – Exercise 2: Odpowiadamy na pytanie, dialog zapisujemy w zeszycie:  

- What do you want to be? – Kim chcesz zostać?  

- I want to be ………  - Chcę być …….(dopisujemy nazwę zawodu) 

Rysujemy wybraną postać i podpisujemy poszczególne ubrania. 

 Ćwiczenie 3 – Exercese 3: Posłuchajcie, jakie polecenia Zabadoo wydaje dzisiaj 

(wszystkie je znamy, więc tylko powtórzymy): 

Turn around! – Obróć się! 

Pick up …! – Podnieś …! 

Pick down …! – Połóż …! 

 

Proszę, żeby słówka pogrubione były zapisane do zeszytu. 

 

Goodbye and see you on Wednesday 

Na stronie wydawnictwa OXFORD jest do pobrania elektroniczna wersja naszego 

podręcznika, proszę, żeby Rodzice zalogowali się i pobrali tą wersję. Chodzi głównie o 

nagrania – dzieci będą mogły słuchać, powtarzać, itp. 

Poniżej podaję link do strony: 

https://elt.oup.com/student/goldsparks/lessons?cc=pl&selLanguage=pl 

 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=fancy-dress+party
https://elt.oup.com/student/goldsparks/lessons?cc=pl&selLanguage=pl


 Lesson 19                                18/11/2020 

Subject: “She’s a pop star!” – uczymy się piosenki. 

Podręcznik, str.23  

 Exercise 1 – uczymy się czytać i śpiewać teks piosenki. 

 Exercise 2 – Narysuj w zeszycie swoją koleżankę lub kolegę i opisz, w co jest 

ubrana/ubrany, np. : 

This is my friend Tomek.  

He is wearing a red and white T-shirt. 

He is wearing white shorts. 

He is …….. 

He is …… 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń, str. 19, uzupełniamy ćwiczenie 1 i 2. 

Bye-bye! See you on Monday 

 

 


