
Dzień dobry,
13.11.2020

Oto instrukcja głównie dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w lekcji online we wtorek 
10.11.2020:

1.Proszę zapisać w zeszycie temat: ‘’There is a football on the table – powtarzamy słownictwo z 
lekcji 17-19 i  opisujemy kuchnię”.

2. Proszę otworzyć podręcznik na str. 23 i popatrzeć na kuchnię i na wyrazy w ramce obok kuchni. 
Proszę upewnić się, że rozumiemy wszystkie słowa. ( można skorzystać ze słowniczka w 
podręczniku na stronie 78-80 lub skorzystać ze słownika tradycyjnego lub internetowego)

3. Następnie, proszę popatrzeć na zdania znajdujące się pod obrazkiem kuchni i napisać w zeszycie 
pięć (5) zdań  o przedmiotach znajdujących się w kuchni według podanego wzoru.

- kiedy mówimy o jednym przedmiocie, używamy konstrukcji ‘’There’s a …’’ np.

             There’s a football on the table.

- kiedy mówimy o dwóch i więcej przedmiotach, używamy konstrukcji ‘’There are…” np.

              There are skateboards in the fridge.

3.  Po wykonaniu tego zadania, proszę popatrzeć na wierszyk w ćwiczeniu 2 na stronie 23. Proszę 
włączyć płytę, wybrać nagranie 32 na CD 1 ( na pierwszej płycie) i odsłuchać nagranie. 
Upewniamy się, że rozumiemy wszystkie zdania. Następnie proszę nauczyć się czytać poprawnie 
cały wierszyk.

4. Po wykonaniu tego ćwiczenia, proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 18 i jako zadanie 
domowe wykonać ćwiczenia 1 i 2. ( stona 18 w zeszycie ćwiczeń).

Lekcja na dzień 13.11.2020

1.Proszę zapisać w zeszycie temat: Where’s the cat?  – pytania i odpowiedzi o 
położeniu zwierząt w pomieszczeniu.

2. W zeszycie zapisujemy pytanie  i odpowiedź:

- Where’s the cat? - gdzie jest kot?

- It’s on the table. -  on  jest na stole

3. Następnie otwieramy podręcznik na str. 24 i patrzymy na obrazki. Włączamy płytę 
i odtwarzamy nagranie 33 na CD 1. Słuchamy Minnie i Pat zatrzymując nagranie  po 
każdym pytaniu i odpowiedzi, tak, aby można je powtórzyć na głos.



4. Następnie w zeszytach piszemy pytania o tym, gdzie znajdują się kot i pies na 
poszczególnych obrazkach i udzielamy na nie odpowiedzi:

przykład: ( gdzie 1 oznacza numer obrazka)

1.  Where’s the cat?
      It’s  on the sofa.

     Where’s the dog?
     It’s behind the table.

2.

3.

4.

5. W dalszej kolejności odtwarzamy nagranie 34 na CD 1 i słuchamy  wskzazując 
odpowiedni obrazek. Czynność powtarzamy utrwalając wypowiadane zdania..

6. Jako zadanie domowe, proszę wykonac ćwiczenie 1 i 2 ze strony 19 w zeszycie 
ćwiczeń. Zadania sprawdzimy na lekcji online 17.11.2020

Miłej pracy,
B. Zawalich


