
Środa, 24.06.2020 r.  

 

Temat: Goodbye school! ( Do widzenia szkoło!)  

 

Podręcznik s. 66-67, audio CD2 i audio CD3, karty obrazkowe z rozdziałów Hello oraz 1.-8.,  

naklejki do zadania 2. karty obrazkowe z produktami spożywczymi 

 

 

 

 Zadanie 1/66. Uczeń wymienia słowa z danych kategorii zilustrowane na obrazkach. 

(odpowiedzi: bugs: snail, ladybird; numbers: seven, eight; colours: dark blue; body parts: hands; 

toys: board game, doll; pets: dog, fish; jobs: cook, singer; food: orange, strawberry; school 

objects: crayon, scissors, pencil; skills: run). Pewnych obrazków brakuje, widać tylko kontury, 

na które trzeba przykleić odpowiadające im naklejki. Następnie uczeń rysuje czerwoną linię po 

śladzie i nazywa to, co przedstawiają obrazki napotkane na drodze. Należy zacząć od 

przesunięcia kredki od Lucy do pierwszego obrazka i podać odpowiedź (orange). Następnie 

trzeba narysować kolejny fragment linii. Zadanie  należy powtórzyć w ten sam sposób                        

z pozostałymi dwoma postaciami.  

 

 

 Zadanie 2/66. Uczeń  nazywa postaci, zabawki, słodycze, owoce, zawody i przybory szkolne 

(Bella, Lucy, Colin, Miss Worm, a teddy bear, a train, crayons, books, glue, scissors, school 

bags, chocolate, strawberries, an apple, a police officer, a teacher). Następnie odtwarza nagranie 

2.61 i wskazuje odpowiednią postać, zwierzę, jedzenie, zawód lub przedmiot, które są 

wymieniane. 

 

 

 Zadanie 3/66. Nagranie 2.62. Uczeń usłyszy te same kwestie, co w poprzednim ćwiczeniu, ale 

pewnych słów będzie brakować. Kiedy zabrzmi sygnał, uczeń powinien wymienić brakujące 

słowa (odpowiedzi: 1 school bag, yellow, glue, teddy bear, 2 apples, chocolate, dirty, face,             

3 teacher, police officer, monster).  

 

 Sygnalizator świetlny. W tym zadaniu  uczeń ma ocenić swoje postępy w nauce języka 

angielskiego po zakończeniu rozdziału 8. Które światełko pokolorować? Jeśli uczeń uważa, że 

dobrze sobie radzi (green), jeśli całkiem nieźle (yellow), jeśli musi jeszcze powtórzyć materiał 

(red). Jest to ocena własna, przeznaczona tylko dla niego samego. 

 

 Zadanie 1/67. Uczeń słucha nagrania 3.1., odnajduje i zakreśla wymienione w nim elementy na 

obrazku (odpowiedzi: 1 green apple, 2 butterfly, 3 parrot, 4 glue, 5 doll). 

 

 Zadanie 2/67. Uczeń słucha nagrania 3.2 i wskazuje właściwe postaci na obrazku w zad. 1.  

 

 

 Zadanie 3/67. Wypychanka – kawałki układanki. Uczeń szuka szablonu na końcu podręcznika     

i układa elementy wzdłuż perforowanych linii aż powstanie obrazek, który będzie podobny, ale 



nie identyczny do tego w zad. 1. Następnie zakreśla na układance dziesięć elementów, które są 

inne niż na obrazku w podręczniku.  

 

 

 
 


