
Język angielski II c 

Poniedziałek, 11 maja 2020 Topic: Types of meals. 

 
Dzisiaj poznamy nazwy posiłków w języku angielskim. 

Pracujemy w książce na str. 57 

1. Zadanie 1. Popatrz na obrazki 1-5. Posłuchaj nagrania (ścieżka 1) i powtarzaj 
nazwy posiłków, wskaż odpowiedni obrazek. 
 

2. Napisz do zeszytu mini-słowniczek: 
 
 
 Breakfast – śniadanie 
 Lunch – drugie śniadanie/lekki obiad 
 Tea – podwieczorek 
 Dinner – obiad 
 Snack – przekąska 
 Supper – kolacja (dodatkowy wyraz ) 

 

3. Zadanie 2. Posłuchaj nagrania Munch, Munch, Munch – (ścieżka 2), dowiesz 
się co jedzą dzieci na dany posiłek, wskaż usłyszane dania. 
 

4. Zadanie 4.  Popatrz na rysunki 1-4 i napisz w zeszycie co jedzą dzieci i nazwę 
posiłku. 
Spróbuj powiedzieć o sobie, co jesz na dany posiłek. 
 

5. Ćwiczenia str.54, proszę uzupełnij zadanie 1 i 2, możesz pokolorować 
produkty żywnościowe. 
 

 
 

 
 
 
 



   Czwartek, 14 maja 2020 Topic: Making a plan. 

 
Dzisiaj zajmiemy się planowaniem naszych posiłków w ciągu dnia. Najpierw 
przypomnij sobie nazwy posiłków z ostatniej lekcji. 
 
Pracujemy w książce na str. 58 
 
1. Zadanie 1.  Popatrz na obrazki i dzieci 1-3. Posłuchaj nagrania (ścieżka 3) 

i wskaz palcem co dzieci będą jadły w ciągu dnia na poszczególne posiłki. 
Czy zostaną jakieś produkty, które nie były wymienione przez dzieci? 

           Ćwiczenia 

2. Odszukaj w ćwiczeniach (mnie więcej na środku karty – Meal cards i wytnij 
je zgodnie ze wskazówkami. Następnie do każdego posiłku przyporządkuj 
produkty, które byś chciał zjeść. Aby było Ci łatwiej przypomnę nazwy 
niektórych produktów z kart: 
 
 Cereal – płatki śniadaniowe 
 Toast – tosty 
 Sandwich – kanapka 
 Chips – frytki 
 Eggs – jajka 
 Ham- szynka 
 Cheese – ser 
 Ice carem – lody 
 Fish – ryba 
 Meat – mięso 

 A teraz spróbuj powiedzieć swój plan, co byś zjadł na poszczególne posiłki             
np: 

 My plan is to eat eggs for breakfast, pasta for lunch, banana for tea and           
chicken for dinner. 

3. Zadanie 1 str. 55– spójrz na tabelkę, jakie plany mają Lucy, Colin i Danny, 
uzupełnij ich wypowiedzi. 

4. Zadanie 2  str. 55– narysuj ulubione potrawy i dokończ swój plan. 

 

 
 


