
Good morning! Dzień dobry! 

Na początku lekcji powtórzymy słówka. Otwórzcie podręcznik na s. 62 z.2. Nazwijcie 
czynności przedstawione na zdjęciach albo zagrajcie w grę:  
https://wordwall.net/pl/resource/2548078/angielski/going-holiday      SUPER! 

Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na s.61 i wykonajcie z.2. 
Najpierw narysujcie brakujące elementy na twarzach: nr 1 swoją twarz, nr 2 twarz mamy, nr 
3 twarz taty, nr 4 twarz siostry lub brata/ kuzyna/ kuzynki, nr 5 twarz dziadka 
Teraz przyklejcie do kółeczek naklejki ilustrujące czynności w takiej kolejności, jak 
przyklejone są na stronie naklejkowej ( wewnątrz zeszytu ćwiczeń znajdziecie naklejki z 
informacją str. 61 ćw. 2) . Następnie uzupełnijcie zdania. 
1) It’s me. I’m building a sancastle. 
2) It’s my mum. She’s taking photos. 
3) It’s my dad. He’s fishing. 
4) It’s my sister ( brother/ cousin).  
 Jeśli wybraliście siostrę lub kuzynkę napiszcie: She’s having a picnic. 
 Jeśli wybraliście brata lub kuzya napiszcie: He’s having a picnic. 
5) It’s my grandpa. He’s snorkelling. 
 
Otwórzcie podręczniki na s. 64-65. Znajdziecie tam obrazki do historyjki “Going on holiday”. 
Bohaterami historyjki są dzieci o imionach: Amelia, Jack, Sam, Lia. Jest zakończenie roku 
szkolnego, dzieci stoją ze świadectwami przed szkołą. Trudno im się rozstać. Obiecują 
sobie, że będą dzwonić do siebie codziennie. Oto niektóre słówka z historyjki: 
the last day of school - ostatni dzień szkoły 
call me every day - dzwoń do mnie codziennie 
I miss my friends - Tęsknię za przyjaciółmi 
Can we go hiking? - Czy możemy pójść na wędrówkę? 
What are you doing? - Co teraz robisz? 
our friends - nasi przyjaciele 
Oglądnijcie historyjkę: https://youtu.be/Bu8IE1-bJAY 
Great! Świetnie! 
 
Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na s. 62 i zróbcie ćw. 1 i 2 zgodnie z poleceniem. 
Sprawdźcie odpowiedzi do z. 1 
1) Amelia ( I’m snorkelling. I’m building a sandcastle. I’m going for a walk.) 
2) Jack’s brother ( I’m taking photos.) 
3) Jack ( I’m having a picnic. I’m hiking.) 
4) Daddy ( I’m fishing.) 
Sprawdźcie odpowiedzi do z. 2 
2) I’m making a fire. 
3) I’m taking photos. 
4) I’m collecting shells. 
5) I’m building a sandcastle. 
6) I’m fishing.  
 
Goodbye! p. Basia  
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