
Język angielski 2 a 

Środa, 3 czerwca 2020 Topic: Do you want to go to the funfair? 

Przypomnijmy sobie słownictwo, które poznaliśmy ostatnio. Obejrzyj album mrówki 
Annie, i odpowiedz na jej pytania: What is it? (co to?) 

https://www.youtube.com/watch?v=7oFH09Xf7dY  

Pracujemy w książce na str. 63 

Dzisiaj również nauczymy się jak zadać komuś pytanie: czy chciałbyś pójść do……… 
i udzielenia krótkiej odpowiedzi na to pytanie. 

Np.  Czy chciałbyś pójść do zoo?  Do you want to go to the zoo? 

      Czy chciałbys pójść na basen?   Do you want to go to the swimming pool? 

W ten sposób możemy zadawać pytania do pozostałych miejsc, do których 
chielibyśmy pójść. 

A oto dwie możliwe odpowiedzi: 

Yes, I do – tak, chcę         lub         No, I don’t – nie, nie chcę 

Zadanie 2. Posłuchaj piosenki Do you want to go to the funfair? (czy chciałbys pójść 
do wesołego miasteczka?) (ścieżka 1), patrząc na obrazki zdecyduj, gdzie dzieci 
chciałyby pójść, a dokąd by nie poszły. 

 

Zadanie 3. Posłuchaj wypowiedzi dzieci  1-3 (ścieżka 2) i połącz palcem z obrazkami 
a-c. Spróbuj powtórzyć pytania i odpowiedzi. 

Zadanie 4. W środku ćwiczeń znajdziesz 8 mini-flascards do rozdziału 6. Wytnij je, 
wklej do zeszytu i podpisz odpowiednimi nazwami. 

Zadanie 5. Ćwiczenia str.61, zadanie 1 i 2 – naklejki do zadania znajdziesz na środku 
ćwiczeń.  Jeżeli chcesz to napisz dialog w zeszycie, pomoże Ci w tym rozmowa 
chłopca i dziewczynki w ramce poniżej tego ćwiczenia. 

 

 
 

 



 

Piątek,  5 czerwiec 2020, Topic: Holiday surprise. 

1. Pracujemy w książce na stronie 64, 65. 

Popatrz na obrazki historyjki 1-8. Pomyśl co mogło się wydarzyć, następnie obejrzyj 
historyjkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=8A6NtXomHHU  

Czy wiesz dokąd tata zabrał swoje dzieci na wakacyjną niespodziankę? 

Zwróć uwagę na wypowiedzi dzieci: 

I want to go…. – chciałbym pojechać do……  

I don’t want to go……- nie chcę pojechać do….(w miejscu kropek wstawimy  
nazwę miejsca) 

Spróbuj poćwiczyć mówienie, wybierz 4 miejsca do których chciałbyś pojechać i 4 do 
których nie chcesz jechać  

2. Ćwiczenia strona 62, zadanie 1 i 2 – w kolumnie YOU zaznacz symbolem, 
tylko te miejsca spośród 1-4 gdzie Ty chciałbyś pojechać, a kolumnie YOUR 
FRIEND – pomyśl gdzie twój przyjaciel chciałby pojechać i zaznacz. 

 


