
Język angielski 1 a 

Wtorek, 19.05 Topic: Unit 5 review. 

Pracujemy w książce na str. 60. 

1. Zadanie 1. Popatrz na obrazki 1-8. Czy umiesz już sam nazwać te produkty? 
Zwróć uwagę na warzywa i owoce, gdyż występują one w liczbie mnogiej. 
Posłuchaj teraz nagrania (ścieżka 1) i wskaz odpowiedni obrazek. 
 

2. Zadanie 2.  Mam nadzieję, że pamiętasz opowiadanie o Baby Bear  popatrz 
teraz na obrazki, z każdej pary musisz wybrać tylko jeden obrazek, zgodnie z 
tym co usłyszysz na nagraniu (ścieżka 2). Spróbuj powtórzyć to co usłyszałeś. 
 

3. Zadanie 3. Przypomnij sobie jakie grupy żywnościowe poznaliśmy ostatnio. 
Popatrz na obrazki 1-4 i zastanów się do jakich grup należą produkty na 
obrazkach. Teraz posłuchaj nagrania (ścieżka 3), w każdym zdaniu pojawi się 
błąd, zatrzymaj nagranie i spróbuj podać poprawną informację. Następnie 
wznów nagranie i sprawdź czy miałeś rację. 
 

4. Ćwiczenia str. 57. Zadania 1 i 2. 
 

5. Wytnij 4 rogi ze stron w ćwiczeniach 51, 53, 55,57, ułóż z nich obrazek i wklej 
do słowniczka obrazkowego na str.82. Pokoloruj obrazek i nazwij wszystkie 
elementy, które się na min znajdują. Nie zapomnij o zadaniu 1 powyżej 
obrazka, który wkleiłeś (wyrazy możesz napisać ołówkiem, a symbole w 
mniejszych budkach zaznaczyć kredkami). Pisząc wyrazy możesz skorzystać 
ze słowniczka na str. 84 w książce. Po skończonej pracy przyślij zdjęcie tej 
strony. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Środa, 20.05 Topic: Vocabulary summary – exercises. 

 

Ćwiczenia str. 58, 

 
1.  Zadanie 1. Aby zrobić to zadanie będzie Ci potrzebna kredka koloru green 
 i słownictwo, które poznaliśmy w poprzednich rozdziałach. Wymyśl sobie 
drogę od START do FINISH, kolorując pola przylegające do siebie na kolor 
Green. Wybierając pole musisz podać jego nazwę. 

 

2. Zadanie 2. Poszukaj od stron 50-59 ile razy ukryły się stworzonka Lucy, 
Bella, Colin  i Gary, zapisz liczby w budkach. Kto został bohaterem tego 
rozdziału? 

Ćwiczenia str. 59, 

3. Zadanie 1 i 2. Wykonaj zadania zgodnie z poleceniem, ale zanim 
zaczniesz przypomnij sobie nazwy liczb od 1 do 10 
 
 
 

 


