
Dzień dobry       

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

 

Zacznijcie od powtórzenia słówek z działu FOOD, które poznaliśmy dotychczas.  

 

Aby usłyszeć wymowę kliknijcie na małe okienko z narysowanym jedzeniem. 

https://www.anglomaniacy.pl/foodDictionary.htm 

 

Nowe słówka: 

 

carrots – marchew   

 

https://www.google.pl/search?source=hp&ei=6UfNXpziJO3hgweq7ZugDw&q=carrots&oq=carrots&g

s_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAEIM

BUM4LWPoWYMweaAFwAHgAgAGBAYgB9ASSAQM1LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEA&sclient=ps

y-ab&ved=0ahUKEwjc-rC0_dHpAhXt8OAKHar2BvQQ4dUDCAY&uact=5 

 

 

tomatoes – pomidory  

https://www.google.pl/search?ei=7kfNXoKgDcSWjgbX07XoCw&q=tomatoes&oq=tomatoes&gs_lcp=

CgZwc3ktYWIQAzIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoF

CAAQgwE6BAgAEAo6BwgAEIMBEENQ9O4CWLHFA2DqzgNoAXABeACAAYIBiAH-

CZIBBDExLjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEA&sclient=psy-

ab&ved=0ahUKEwiCz8q2_dHpAhVEi8MKHddpDb0Q4dUDCAs&uact=5 

 

 

good for me – dobre dla mnie 

https://www.google.pl/search?ei=V0jNXr6OObSEwPAPl4yYuA0&q=good+for+me+po+polsku&oq=go

od+for+me+po+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgUIIRCgAToECAAQQzoCCAA6BggAEBYQHjoECAAQEz

oICAAQFhAeEBM6CAghEBYQHRAeUIYfWIAoYPg3aABwAHgAgAGTAogBlQWSAQUzLjEuMZgBAKABAa

oBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab 

 

Gry dla chętnych „bystrzaków”.  
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Zadanie polega na tym, aby dopasować pary-  obrazek i właściwy podpis. 

https://www.anglomaniacy.pl/foodMatching.htm 

Rozpoczynamy grę klikając na mały kwadracik z szarą liczbą. Po kliknięciu pojawi się nam napis, a pod 

spodem kilka rysunków. Zadanie polega na odnalezieniu rysunku pasującego do podpisu. 

https://www.anglomaniacy.pl/foodPictureTest.htm 

 

 

Open your books…. Otwórzcie książeczki na stronie 58.  

Zad.13 str. 58 (podręcznik) 

Nazwijcie owoce, które widzicie na obrazku i dodajcie: 

Good for me, np. 

banana- good for me! 

Następnie posłuchajcie nagrania 3.14 

Postawcie znak v , który przedstawia produkty wymienione w nagraniu.  

 

 

 

Zad. 14 str. 58 

Zakreślcie na czerwono owoce, a na zielono warzywa.  

Następnie dotykajcie paluszkiem obrazki z owocami, nazwijcie je i dodajcie: good for me.  

Zróbcie to samo z warzywami na ilustracji.  

Zad. 15 str. 58 

Wykonajcie plakat, który będzie przedstawiał jedno najsmaczniejsze według Was warzywo i jeden 

wybrany owoc.  

Technika wykonania pracy jest dowolna. Może to być rysunek lub wyklejanka.  

Następnie nazwijcie głośno produkty na plakacie. Nie zapomnijcie dodać : good for me. Jeżeli 

będziecie mieli taką możliwość możecie zapytać kolegów/ koleżanki jakie oni wybrali owoce i 

warzywa. 

https://www.anglomaniacy.pl/foodMatching.htm
https://www.anglomaniacy.pl/foodPictureTest.htm


Zad. 16 str. 59 

Nazwijcie i policzcie przedstawione na rysunku produkty spożywcze.  

This is Tiana. – To jest Tiana. 

What food can you see? – Jakie jedzenie możesz zobaczyć? 

Np.  apples- jabłka.  

How many apples?- Ile jabłek?  Two- dwa 

Zwróćcie uwagę na małe plamki na produktach spożywczych. Na takie kolory należy pokolorować te 

produkty.  

Wskażcie paluszkiem i powiedzcie głośno: 

Np. Red apples. Good for me. – Czerwone jabłka. Dobre dla mnie.  

 

Zad. 17 str. 59 

Narysujcie swój ulubiony napój i ulubione jedzenie, które potraficie nazwać w języku angielskim. 

 

Wykonajcie zadania ze strony 51 i 52 z zeszytu ćwiczeń. Objaśnienia znajdują się na dole strony na 

niebieskim pasku. 

Tekst nagrania do zadania 12 str. 52 : 

 

 

 

     Przyjemnej pracy       

 

 


