
26.03.2020r  

Drodzy rodzice, w związku z koniecznością dalszej realizacji podstawy programowej ( rozporządzenie MENiS) bardzo 

proszę o wykonywanie zdjęć prac dzieci i przesyłanie ich na mój adres e-mail bądź messenger. Bardzo proszę o 

podpisywanie wiadomości imieniem i nazwiskiem dziecka oraz o podanie klasy. Postaram się przesyłać informacje, 

zagadnienia, przydatne linki w dni, w których mamy w planie język angielski. Na stronie internetowej szkoły 

umieściłam  przydatne linki i materiały, dzięki którym dzieci mogą utrwalić poznany materiał. Proszę odszukać swoją 

klasę w zakładce „Zadania dla uczniów”- materiały dla klas 0-3. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy 

posiada możliwość wydrukowania kart pracy – proszę się tym nie przejmować. Jeżeli dziecko będzie chciało wykonać 

zadanie może napisać rozwiązanie na zwykłej kartce. Za każdą wykonaną dodatkową  pracę wstawiam oczywiście 5 

do dziennika.  Jeżeli dziecko będzie miało problem z wymową danego słówka zachęcam do skorzystania z 

bezpłatnych słowników online. Wystarczy wpisać np.: chicken po polsku lub odwrotnie  - kurczak po angielsku –  

i poza tłumaczeniem wyświetlą się również ikonki głośników, po kliknięciu na nie usłyszymy wymowę. Np.: 

 

https://www.google.pl/search?sxsrf=ALeKk01WeiQGMKhZATPtH9qx-

qpblf7IEw%3A1585239721112&source=hp&ei=qdZ8Xoi_A-

inrgS59KPQCw&q=chicken+po+polsku&oq=chicken+po+p&gs_l=psy-

ab.1.0.0i70i255j0i10i203j0i22i30l8.4451.8441..10149...2.0..0.176.1042.11j1......0....1..gws-

wiz.....10..35i362i39j0i131j0j35i39j0i203.fEW0uborpes 

W razie wątpliwości proszę mnie śmiało pytać. Mój adres e-mail: monika_merk@poczta.fm 

Messenger- Monika Merk 

Nastał bardzo trudny czas, ale myślę, że wspólnymi siłami jakoś damy radę. ☺ Z góry dziękuję za cierpliwość i pomoc. 

       Pozdrawiam 

         Monika Merk 

  ZADANIA DLA DZIECI 

Bardzo proszę o przeczytanie lub odsłuchanie na płycie historyjki obrazkowej – podręcznik str. 47. 

Spróbuj samodzielnie przetłumaczyć historyjkę. 

Tłumaczenie: 

„Bob i Olly” 

Bob- ryba 

Olly- ośmiornica 

Snapper – krab 

 

1. Jestem głodny! 

2. -Czy lubisz wodorosty? 

    - Nie. 

3. Hmmm!Ryba! Moje ulubione jedzenie! 

- Pomocy! 
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4. Hmmm! Krab! Moje ulubione jedzenie! 

- Co? 

5. Pomocy! 

- Do zobaczenia później! 

 

Spróbuj opowiedzieć historyjkę własnymi słowami, jeśli potrafisz używaj angielskich zwrotów. 

 

Zeszyt ćwiczeń – str. 40  

1. Połącz . 

Na podstawie historyjki obrazkowej należy połączyć postacie z wypowiedzianymi zdaniami. 

Spróbujcie wykonać zadanie bez podpowiedzi. 

  Tłumaczenie: 

a) Moim ulubionym jedzeniem jest krab. 

b) Nie lubię wodorostów. 

c) Moje ulubione jedzenie to ryba. 

 

2. Popatrz i napisz.  

Na podstawie rysunków wpisz odpowiednie zwroty. 

 

My favourite- moje ulubione 

See you later- do zobaczenia później 

 

hungry- głodny 

 

 

W ramach powtórzenia materiału z działu 4 Food proszę o wykonanie ćwiczenia 1 i 2 ze str. 41. (ćwiczenia) 

 

Bardzo proszę też powtórzyć słówka z podręcznika – WORDLIST str. 79, UNIT 4 FOOD 

 

 

 

Dodatkowo 

Zagraj : 

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,356e4-angielskie_slowka_jedzenie.html 

 

Warto obejrzeć: 

https://www.youtube.com/watch?v=6IwulRrYnzQ 

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,356e4-angielskie_slowka_jedzenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=6IwulRrYnzQ


 

https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qxFMrSJNhHo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXQnDw7QwPE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp7NiLEZ7Rs 

 

https://youtu.be/lW5TXrKbsq4 

 

https://youtu.be/utwgf_G91Eo 

 

 

 

 

 

 

       Miłej Pracy ☺ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM
https://www.youtube.com/watch?v=qxFMrSJNhHo
https://www.youtube.com/watch?v=sXQnDw7QwPE
https://www.youtube.com/watch?v=Wp7NiLEZ7Rs
https://youtu.be/lW5TXrKbsq4
https://youtu.be/utwgf_G91Eo

