
Język angielski 1 a 

Wtorek, 26.05 Topic: My family. 
Rozpoczynamy nowy rozdział, w którym dowiecie się jak nazywamy w języku 
angielskim członków najbliższej rodziny. 

Pracujemy w książce na str. 62 

1. Zadanie 2. Popatrz kolejno na obrazki 1-7, posłuchaj nagrania (ścieżka 1) i 
powtarzaj. Następnie zapisz wyrazy w zeszycie: 
 
 Mummy – mama 
 Daddy – tata 
 Sister – siostra 
 Brother – brat 
 Grandma- babcia 
 Grandpa – dziadek 
 Family – rodzina 

 

2. Zadanie 3. Popatrz na zdjęcia, które trzyma Colin. Posłuchaj nagrania, w 
którym Lucy przedstawia swoją szczęśliwą rodzinkę. Czy umiesz nazwać 
członków jej rodziny? Czy wiesz ile rodzeństwa ma Lucy???  (ścieżka 2). 
 

3. Ćwiczenia str. 60, zadanie 1 – naklejki do zadania znajdziesz w środku w 
ćwiczeniach. Następnie napisz po śladzie wyrazy w zadaniu 2 i powiedz kogo 
widzisz na zdjęciach a-d  
 

 

Środa, 27.05 Topic: This is my wonderful family. 
Pracujemy w książce na str. 63 

1. Zadanie 2. Posłuchaj piosenki o wspaniałej rodzinie (ścieżka 3) Dziewczynka 
opisuje wygląd mamy, taty, siostry i brata. Aby było Ci łatwiej ją zrozumieć, 
przeczytaj słowniczek: 
 
Mama: fair hair-jasne włosy, blue eyes-nebieskie oczy 
Tata: Black hair-czarne włosy, brown eyes-brązowe oczy 
Siostra: fair hair-jasne włosy, brown eyes-brązowe oczy 
Brat: Black hair-czarne włosy, blue eyes-niebieskie oczy 
 



A jakbyś opisał dziewczynkę, która śpiewa o swojej rodzinie? 
 
Aby  przedstawiać członków naszej rodziny wystarczy powiedzieć: 
 
To jest moja mama: This is my mummy. 
 
To jest mój tata: This is my daddy 
 
To jest moja siostra: This is my sister…itd. 
 
Jeżeli chcemy opisać kolor włosów lub oczu, użyjemy konstrukcji: 
 
She’s got…-ona ma     np. She’s got blue eyes (Ona ma niebieskie oczy) 
 
He’s got…-on ma        np. He’s got black hair (On ma czarne włosy) 
 
I’ve got…-ja mam        np. I’ve got green eyes (Ja mam zielone oczy) 
 
 
A teraz w ramach ćwiczeń w mówieniu, spróbuj przedstawić swoją rodzinę. 
 

2. W środku w ćwiczeniach znajdziesz stronę z 8 mini-flascards. Wytnij postacie 
przedstawiające członków rodziny, wklej do zeszytu i podpisz. Pomoże Ci w 
tym słowniczek w książce na str. 85 

 

3. Ćwiczenia str. 61, Proszę Cię o wykonanie zadania 1 i 2, postępuj zgodnie z 
poleceniem. 
 

 
 

 


