
Drodzy Uczniowie klasy I B!

Bardzo Wam dziękuję, że przesyłaliście mi przez cały tydzień zdjęcia Waszych przepięknych i 
wyjątkowych słowniczków. Domyślam się, że bardzo się napracowaliście, ale mam nadzieję, że ta 
praca sprawiła Wam dużo przyjemności.

Przed Wami jeszcze jeden tydzień powtórek. Rozdział 4 był ostatnim, nad którym pracowaliśmy 
wspólnie. Chciałabym, abyście w domu również przypomnieli sobie słówka z tego rozdziału.

Na nadchodzący tydzień przygotowałam dla Was kilka zadań.

1. Zaczynamy jak zwykle od filmików. Obejrzyjcie je uważnie, powtarzajcie usłyszane 
wyrazy, a nawet całe zdania za bohaterami. Jeżeli nagranie jest za szybkie, możecie je 
zatrzymać po każdym zdaniu, by dokładniej skupić się na prawidłowej wymowie. Kto wie, 
może nauczycie się tekstu całej historyjki na pamięć?

https://www.youtube.com/watch?v=vJfb5iHhCpU 

https://www.youtube.com/watch?v=noJshyX8yqU 

2. Przypomnijcie sobie także dwie piosenki, których się uczyliście. Nagrania do nich 
znajdziecie na stronie szkoły, a teksty w ćwiczeniach na stronie 94-95.

3. Przesyłam również kolejne obrazki do Waszych słowniczków. Oczywiście zwierzątka 
możecie także narysować . Pamiętajcie, żeby starannie podpisać obrazki. Słowa znajdziecie 
w podręczniku na stronie 83. Czekam na kolejne zdjęcia słowniczków.

4. Podręcznik str. 48, ćw. 1 (nagranie 2.35)
Nazwijcie wszystkie zwierzęta, które widzicie w tym ćwiczeniu. Następnie posłuchajcie 
nagrania i podajcie numer zwierzątka, o którym jest mowa. Posłuchajcie nagrania jeszcze 
raz, zatrzymując po każdym zdaniu i postarajcie się powtórzyć dokładnie usłyszane zdanie.

5. Zeszyt ćwiczeń str. 46
Robiliśmy już takie zadanie, pamiętacie? Zacznijcie od pokolorowania puszek z farbą. 
Następnie zastanówcie się, które obrazki potraficie nazwać i znajdźcie drogę od pola START
do FINISH. Pamiętajcie, że może być wiele dróg. Wszystko zależy od tego ile wyrazów 
pamiętacie. Poszukajcie również ukrytych robaczków w rozdziale 4, policzcie je i ilość 
wpiszcie w ćw. 2. Wyślijcie mi zdjęcie tej strony z ćwiczeń. Jestem ciekawa, jak wiele 
wyrazów pamiętacie.

6. W rozdziale 4 w ćwiczeniach zostały nam jeszcze rogi kartek do wycięcia i wklejenia na 
stronie 81. Zróbcie to starannie i pokolorujcie obrazek, który powstał. Podpiszcie również 
znajdujące się na tej stronie inne obrazki. Tę stronę również mi przyślijcie.

Życzę Wam wielu przyjemnych chwil przy wykonywaniu tych zadań.

https://www.youtube.com/watch?v=vJfb5iHhCpU
https://www.youtube.com/watch?v=noJshyX8yqU

