
Język angielski I a 

Wtorek, 12 maja 2020 Topic: Food groups.  

Poznajmy cztery grupy żywności. Przypomnij sobie nazwy produktów z ostatnich 
lekcji. Wszystkie produkty, które poznaliśmy będziemy mogli przyporządkować do 
następujących czterech grup: 

 Fruit – owoce 
 Vegetables – warzywa 
 Meat – mięso 
 Milk produkts – nabiał 

 

Pracujemy w książce na str.57 

1. Zadanie 1. Posłuchaj nagrania (ścieżka 1), powtórz nazwy grup żywności i 
produktu, który do nich należy. 
 

2. Zapisz w zeszycie nazwy grup żywności (słowniczek powyżej) następnie zrób 
cztery koła, w których narysujesz żywność, która należy do poszczególnych 
grup i podpisz koło odpowiednią nazwą. 
 
 

3. Zadanie 2. Posłuchaj piosenki The food group (ścieżka 2) i spróbuj powtórzyć. 
 

4. Zadanie 4. Popatrz na grupy żywności, spróbuj zadawać pytania i udzielać 
krótkiej odpowiedzi, np: 

           Do you like fruit?                                Yes, I do       lub        No, I don’t 

 

           Do you like vegetables?                     Yes, I do        lub       No, I don’t 

 
Spróbuj zadać pytania do dwóch pozostałych grup  
 
 

5. Ćwiczenia str.54 
 
Zadanie 1. Połącz produkty z grupami żywności. Powiedz do jakiej grupy 
należą. 
 
Np.  A carrot  is a vegetable. 
        A chicken is meat. 



        Cheese is a milk product. 
        An apple is a fruit. 
 
 
Zadanie 2. Dokończ rysunki, pokoloruj, wybierz właściwy wyraz i powiedz, czy 
lubisz daną grupę żywności: 
 
 
Np.    I like milk products            lub               I don’t like milk products 
 
 
 
 Środa, 13.05 Topic: The food wheel – classification   
game. 
 
 

Książka str. 58 
 
Zadanie 1. Przypomnij sobie nazwy czterech grup żywności, które 
poznałeś na ostatniej lekcji. Popatrz na obrazki . Palcem połącz produkty z 
odpowiednią grupą. Następnie posłuchaj nagrania, dowiesz się jak 
nazywają się produkty 1-4. Powtarzaj usłyszane zdania (ścieżka 3). 
 
Zadanie 3. Popatrz na dziewczynkę i chłopca. Ty również możesz mieć 
takie koło  
 
Ze środka ćwiczeń wytnij koło  Food Wheel oraz produkty znajdujące się 
pod nim. W pustych budkach możesz narysować po jednym produkcie z 
każdej grupy żywności. Wycięte produkty przyklej do odpowiedniej grupy. 
Przyklejając mów zdania: 
 
Np.  Ham is meat. 
        A tomato is a vegetable.  
 
 
Zadanie 3. Ćwiczenia str, 55. Zadanie 1 i 2. Do zadania 2 na środku 
ćwiczeń znajdziesz naklejki. Po skończonej pracy przyślij zdjęcie. 
 

 
 

 


