
Środa, 13.05.2020 r. 

  

Temat: Powtarzamy materiał z rozdziału 7.  

 

Podręcznik s. 57-59, audio CD2, karty obrazkowe z produktami spożywczymi, karty 

do historyjki 7, naklejki do zadania 1. 

 

 Zadanie 1/57 Listen and match. Uczeń przeciąga palcem wzdłuż linii łączących 

pierwszą postać (Sue) z pomarańczami i czekoladą. Następnie rysuje linie 

łączące postaci z tymi produktami, które one lubią (każda postać innym 

kolorem, np. tym samym, co strój postaci, aby rysunek był czytelny).  

Nagranie 2.44 - należy zatrzymywać je po każdym dialogu tak, aby dać dziecku 

czas na połączenie postaci i produktów.  

 

 Zadanie 2/57  Wypychanka – gotowe papierowe elementy służące do 

odgrywania historyjki 7.: pucharek na lody, kulki lodów i dodatki. ( znajduje 

się ona na samym końcu podręcznkka). Elementy należy wypchnąć wzdłuż 

perforowanych linii. Dziecko podnosi odpowiedni element, np. białą gałkę 

lodów i mówi: Colour. Następnie koloruje gałkę odcieniem swojego 

ulubionego smaku lodów.  
 

 Zdanie 3/57 Uczeń słucha nagrania 2.40. Podczas słuchania dziecko powinno 

odgrywać dialogi, tj. podnosić lody w odpowiednich smakach i dodatki oraz 

próbować mówić kwestie razem z nagraniem, np.: Do you like chocolate, Jo? 

 

 Zdanie 1/58 Uczeń przykleja naklejki zgodnie z konturami obrazków.  

 

 Zadanie 2/58 Nagranie 2.45. Dziecko usłyszy kwestie związane z postaciami na 

ilustracji. Jego zadaniem jest wskazać odpowiednią postać, zwierzę, jedzenie 

lub przedmiot, które są wymieniane w nagraniu. 

 Zadanie 1/59 Nagranie 2.47. Dziecko słucha nagrania i zakreśla na zielono te 

produkty, które są zdrowe, i na czerwono te, które nie są dla nas dobre, gdy 

jemy ich za dużo. Rodzicu, odtwórz pierwsze zdanie i daj dziecku czas na 

zakreślenie ilustracji właściwym kolorem. Kontynuuj ćwiczenie, zatrzymując 

nagranie po każdym zdaniu. 
 

 Zdanie 2/59 Dziecko nazywa produkty. Następnie, posługując się przykładem, 

dorysowuje brakujące połówki produktów i odpowiednio je koloruje. 

 

 Zadanie 3/59 Zadaniem ucznia jest narysować zdrowy produkt na zielonej tacy 

i niezdrowy produkt na czerwonej tacy. Dziecko koloruje swoje rysunki i mówi 

na głos co narysował na zielonej tacy a co na czerwonej.  
 

 



 

 


