
Wtorek, 15 grudnia 2020 r.  

 

Temat: Nazywamy zabawki i liczymy do 10.  

 

 

1. Dzieci powinny powtórzyć nazwy zabawek. Pomocne są ćwiczenia 2/ 20 i 

ćw. 3/21 (podręcznik). 

2. Doskonalą umiejętność liczenia (ćw. 5/ 22) 

3. Podręcznik, str. 22 – 23 Dzieci przyglądają się dużej ilustracji, wskazują i 

nazywają po angielsku nazwy zabawek, które znają.  

4. Podręcznik, ćw. 7/ 23 W nagraniu pojawi się zwrot: 

                                   How many….?  - ile….?  

Przed wysłuchaniem nagrania dzieci wskazują trzy zabawki na małym 

obrazku , nazywają je oraz nazywają liczby pod zabawkami.  

W nagraniu pojawią się 3 pytania: 

How many dolls? (Ile jest lalek?)     6 dalls 

How many balls? (Ile jest piłek?)     8 balls 

How many boats?                              10 boats 

 

Po każdym pytaniu należy zatrzymać nagranie, aby dziecko miało czas na 

zastanowienie się i wskazanie właściwej odpowiedzi.  

5. Podręcznik ćw. 8/ 23  

Dzieci patrzą na obrazki przedstawiające różne zabawki, liczą je i podają 

po angielsku wynik (6) 

Dzieci powinny doskonalić swoją umiejętność liczenia po angielsku do 10, 

wskazują przypadkowe liczby od 1 – 10 .  

6. Zeszyt ćwiczeń ćw. 5, 6/22 – proszę nie przesyłać  

 

Poniżej zamieszczam link do słowniczka : 

https://quizlet.com/505012433/new-english-adventure-1-unit-3-my-

toys-flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/505012433/new-english-adventure-1-unit-3-my-toys-flash-cards/
https://quizlet.com/505012433/new-english-adventure-1-unit-3-my-toys-flash-cards/


czwartek, 17 grudnia 2020 r.  

Temat:  Bożego Narodzenia przyszedł czas… 

 

Poniżej zamieszczam link do słowniczka z dzisiejszej lekcji (pierwsze siedem 

słówek) 

https://quizlet.com/504990892/new-english-adventure-1-culture-flash-

cards/ 

1. Podręcznik, ćw. 1/ 68 . Na małych obrazkach dzieci widzą przedmioty 

związane z tradycją Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii.  

Christmas Day – Boże narodzenie  

Stocking – skarpeta na prezenty 

Craker - kolorowy walec z papieru z niespodzianką i eksplodujący przy 

otwarciu 

Present – prezent 

Podding – budyń 

Turkey – indyk 

Santa – św. Mikołaj 

Tree – drzewko  

 

Dzieci słuchają nagrania i wskazują usłyszane przedmioty. Brakuje: 

pudding.  

 

2. Podręcznik, ćw.  2/ 68 Dzieci słuchają piosenki i wskazują przedmioty, 

których nazwy już znają.  
Refren : It`s Christams Day! It`s Christmas Day! 

               To Boże Narodzenie! To Boże Narodzenie! 

               Happy Chistmas! Hooray! Hooray! 

              Szczęśliwego Bożego Narodzenia! Hura! Hura! 

 

I like stocking. I like crakers. ( I like … - lubię…) 

I like Christmas pudding, too.  

Refren: It`s Christmas…. 

 

I like presents. I like turkey. 

I like Christmas Pudding, too.  

 

https://quizlet.com/504990892/new-english-adventure-1-culture-flash-cards/
https://quizlet.com/504990892/new-english-adventure-1-culture-flash-cards/


3. Podręcznik ćw. 3/ 69 Dzieci słuchają nagrania i wskazują i wskazują 

przedmioty/ osoby, których nazwy usłyszą.  

4. Zeszyt ćwiczeń ćw. 1, 2/ 68 – proszę nie przesyłać . 

 

 

 

 

 

Z okazji nadchodzących ŚWIĄT Bożego 

Narodzenia oraz Nowego Roku 2021,  

Życzę Państwu i Dzieciom  

zdrowia,  

Dużo zdrowia, 

Miłości i spokoju,  

Przyjaźni i wokół samych  życzliwych ludzi. 

 

                                                          Anna Flont 


