
Klasa II – język angielski 

Małgorzata Ślusarczyk - materiał do 10.05.2020 

Temat 1: Let’s learn the names of the continents. Uczymy się nazw kontynentów 

Poroszę obejrzeć:  

 https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE 

 https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE 

 https://www.youtube.com/watch?v=gFIS3aLQPfs 

 Proszę posłuchać słuchanki z książki  - Ćw 6. Strona 54 oraz przepisać słówka do zeszytu i je 

przetłumaczyć na język polski. 

 

 Temat 2 : There is. There are. Tam jest. Tam są 

Filmy do obejrzenia :  

 https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo 

 https://www.youtube.com/watch?v=4MfR976s6dk 

 Do zeszytu proszę przepisać i przetłumaczyć słówka z ćw. 2 strona 52 podręcznik. 

 Podręcznik strona 52,53,55 . Słuchamy każdą słuchankę z płyty 3 razy. 

Temat 3 : Our world. Nasz świat. Powtarzamy i utrwalamy słownictwo. 

Poroszę obejrzeć:  

 https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA 

 https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc 

 https://www.youtube.com/watch?v=CVYbFOvbNd4 

 Proszę zrobić cwiczenie 4 strona 51 w zeszycie ćwiczeń. 

 Proszę zrobić ćwiczenie 7i 8 strona 53 w zeszycie ćwiczeń 

 Proszę posłuchać historyjki- ćw 10. Strona 56. 

 Dla chętnych  ćw 12 strona 57 z podręcznika  

Temat 4. Let’s write a postcard. Piszemy pocztówkę. 

 Posłuchaj ćwiczenie 14 strona 58 

 Zrób zadanie 15 strona 58 w zeszycie. 

 Zrób zadania 11 i 12 strona 55 w zeszycie ćwiczeń 

 Zrób zadanie 13 strona 56 w zeszycie ćwiczeń. 

Do sprawdzenia przesyłamy CAŁĄ pracę domową w jednym pliku do 06.05.2020. jako złącznik w 

dokumencie tekstowym typu word. 

Temat 1: wypisz nazwy kontynentów po angielsku i przetłumacz na język polski. 

Temat 2. Ćwiczenie 8 strona 55 –  zdania przepisz na komputerze i przetłumacz na język polski. 

Następnie patrz na obrazki i dopisz przy każdym zdaniu numer obrazka. Tego zadania nie rób  w 

zeszycie. 

Temat 3:Ćwiczenie 17 strona 59 podręcznik Przepisz zdania na komputerze, popatrz na obrazek i 

zdecyduj czy są prawdziwe, czy fałszywe. Przy każdym zdaniu wstaw ,,Yes lub no’’. Tego zadania nie 

rób w zeszycie. 
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Temat 4 . Napisz na komputerze pocztówkę na podstawie ćwiczenia  14 ze strony 56 w zeszycie 

ćwiczeń. Dla ułatwienia możesz najpierw zrobić to ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

 

 

 


