
Język angielski II c 

Poniedziałek, 20.04 Topic: I like pizza. 

Dzisiaj zaczynamy nowy rozdział, w którym poznamy nazwy jedzenia. Nauczymy się 
również zadawać pytania, typu Czy lubisz pizzę? i udzielania krótkich odpowiedzi. 

Pracujemy w książce na stronie 52. 

1. Zadanie 2. Popatrz na obrazki, posłuchaj nagrania (ścieżka 1) i powtarzaj 
nazwy jedzenia. 
 

2. Zapisz w zeszycie temat i mini – słowniczek: 
 Soup – zupa 
 Salad – sałatka 
 Pizza – pizza 
 Cabbage – kapusta 
 Chips – frytki 
 Meatballs – klopsiki 
 Pasta – makaron 
 Chicken – kurczak 

 

3. Aby dowiedzieć się, czy ktoś lubi jakąś potrawę, zadamy pytanie:  
 
Do you like……..?- czy Ty lubisz……..? 
 
 w miejsce kropek wstawimy nazwę tej potrawy. 
 
 Np. Do you like soup? – czy Ty lubisz zupę? 
i udzielimy krótkiej odpowiedzi Yes, I do lub No, I don’t. 
 
Teraz zapisz notatkę w zeszycie: 
 
Czy lubisz pizzę? – Do you like pizza? 
Yes, I do – tak, lubię 
No, I don’t – nie, nie lubię 
 
Pod notatką narysuj talerz, a na nim swoją ulubioną potrawę  
 

4. Zadanie 3. Posłuchaj piosenki mrówki Annie (ścieżka 2). Palcem pokaż jakich 
potraw nie lubią dzieci. 

 



5. Obejrzyj album Annie, klikając na poniższy link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=efhNHQz1stk  
 
Ćwiczenia strona 50. 
 

6. Zadanie 1 – połącz i pokoloruj obrazek. 
7. Zadanie 2. Dokończ zdania i poćwicz zadawanie pytań i udzielanie krótkich 

odpowiedzi. 

 

        Zadania dodatkowe dla chętnych, ćwiczenia str. 48 - 1,2, 3. 

 

Czwartek, 23.04 Topic: What’s on the menu? 
Pracujemy w książce na stronie 53. 

1. Zadanie 2. Popatrzcie na obrazek. Widzimy dzieci, które wybrały się do 
restauracji i są ciekawe, co dzisiaj jest w menu What’s on the menu today? 
Posłuchajcie piosenki, wskazując palcem na odpowiednie jedzenie (ścieżka 
3). 
 

2. Zadanie 3. Posłuchaj nagrania i połącz palcem zdania 1,2,3 z obrazkami 
(ścieżka 4). 
 

3. Zapisz w zeszycie temat i notatkę: 
 
Pytanie: Czy mogę prosić o zupę? 
              Can I have some soup, please? 
 
Odp. Yes, of course – tak, oczywiście 
         No, sorry – nie, przykro mi. 
 
Ćwiczenia strona 51. 
 

4. Zadania 1 i 2. 

Chciałabym zobaczyć jak Wam idzie, więc poproście rodziców aby przesłali zdjęcie 
waszych prac na mój email: a.fin@zkiwdziemiany.pl 

 

 



 

 

 

 


