
 

KLASA 1 B 

Tematy zajęć: 

 
26.03.2020- My name is Sam.  I can touch my nose! Częsci ciała-powtórzenie.  
31.03.2020-Danny is sad. Danny is very happy. Danny’s robot is old. My fantastic old robot! 
3.04.2020- Listening exercises- test.  Jump, swim, read- gry językowo-ruchowe.  
07.04.2020-Cumulative test 1-nagrania, historyjki, piosenki i utrwalenie słownictwa z rozdziałów 1-3. 
17.04.2020-Cumulative test 2-food, body part, senses. Doskonalenie techniki słuchania ze zrozumieniem. 
21.04.2020-How many (types of food) can you name in (10) seconds? Jedzenie.  
24.04.2020- A family pet. Unit 6. Słownictwo związane z rodziną.  
28.04.2020-This is my wonderful family! A song – opis osoby. Family pairs game. This is my mummy. She’s got brown hair.  
05.05.2020-Let’s listen to the story ! Utrwalenie słownictwa związanego z rodziną. Vocabulary games. 
8.05.2020-The family pet song! The bug twister. Freddie the frog is the friend of the family.Cechy osobowości friendly, 
clever,funny etc.  
12.05.2020- Personality adjectives-friendly, clever, funny, noisy, shy. Ćwiczenia językowe związane z cechami osobowości.  
15.05.2020-Family character chant. Rymowanka. Czasownik modalny ‘’can’’e.g. a fish can swim.  
19.05.2020-Let’s listen to the family finger song. Piosenka. Piosenka. Dialogi. Opis osoby. Uczucia. Rodzina. Przyjaciele. 
22.05.2020-Unit 6 review. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. 

 

Drodzy rodzice, proszę o pracę z rozdziałem 6 str 62-73 w podręczniku. Dosyłam linki z YT, najważniejsze zwroty dla 

Państwa  w mailu.  

Proszę o wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń str. 60-67 do końca roku szkolnego. 

W razie pytań, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny 

518273089. 

Unit 1-Rozdział 1 

-Uczeń zna nazwy kolorów: blue, green, orange, pink, purple, red, white, yellow. 
-Zna nazwy zwierzątek: bee, caterpillar, ladybird. 
-Powtarza liczebniki 1-10. 
-Rozumie zdania twierdzące z zaimkiem wskazującym i czasownikiem to be w formie 3. os. lp. (is): This is Colin. 
-Rozumie pytanie szczegółowe How many ...? i udziela odpowiedzi w zakresie 1-10, łącząc liczebnik z 
przymiotnikiem i rzeczownikiem: five yellow flowers. 
-Rozumie pytania o miejsce położenia (Where’s the mouse?) i udziela na nie odpowiedzi: Here! 
-Uczestniczy w zabawach: Guess the name, Colour game, Find the object. 
-Uczeń poprawnie nazywa przybory szkolne: crayon, notebook, pen, pencil, rubber, ruler, schoolbag 
-Rozumie pytania o osobę i przedmiot z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this? Odpowiada na pytania, 
używając zwrotów: It’s …, This is … 

-Rozumie pytanie o to, gdzie znajdują się przedmioty, np. Where’s my pen? Potrafi na nie odpowiedzieć: It’s 

here., Rozumie przynależność: It’s my pen! 

-Rozumie znaczenie czasowników: colour, draw, read, write, tworzy zazwyczaj poprawne zdania typu: I write at 
school. 

-Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki The school concert. Umie ustalić kolejność wydarzeń na 

podstawie słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, 
odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów. 
-Rozumie znaczenie zaimków pytających w pytaniach z czasownikiem to be: What’s this? Who’s this?, jeśli 
pytania są poparte pomocniczymi gestami. 
-Rozumie i tworzy zdania twierdzące w czasie Present simple w 1. os. l. poj., np.: I read at school. 

Unit 2-Rozdział 2 
-Uczeń poprawnie nazywa zabawki: bike, car, doll, robot, scooter, skateboard, teddy bear. 
-Z pomocą nauczyciela potrafi wyrażać prośby: Can I have a new robot, please?  
-Stosuje zwroty grzecznościowe: Here you are. Thank you! 
-Rozumie stany i rozpoznaje cechy osób i rzeczy: Danny is sad. Danny is very happy. Danny’s robot is old. My 
fantastic old robot! 
-Rozumie przynależność: It’s my robot! This is Danny’s robot. 
-Opisuje przedmioty, używając przymiotników: big, small, old, new, long, short, np. old bike. 



-Potrafi śpiewać piosenki i mówić w całości lub we fragmentach rymowanki: Colin’s chant, Can I have a scooter, 
please?, The magic elf, Look at my bike, Queenie, Queenie, z towarzyszeniem nagrania i z pomocą nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

Drodzy rodzice, 

1.Przesyłam link z płytą do poćwiczenia piosenek z dziećmi, książkę nauczyciela, flashcards i story cards.  

2.Dodatkowo, przesyłam link z grami, obrazkami i historyjkami, ze względu na to,iż nie możemy pobrać podręcznika ze 

strony…napisałam w tej sprawie do wydawnictwa. 

Praca domowa: W ostatnim linku przesyłam kserówki do wykonania w domu oraz nagrania. 

Prosiłabym o wysłanie zdjęć na maila.  

https://mee2.macmillan.education/coursePlayer/curso2.php?idcurso=1284389 

https://mee2.macmillan.education/coursePlayer/curso2.php?idcurso=1284389&editar=0 

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-1/sets 

3.https://megawrzuta.pl/download/5831d14434b0428bba162bf13d0c4007.html 

https://www.youtube.com/watch?v=H-aOXuXpAGA&t=46s 

https://www.youtube.com/watch?v=H6YYJLYW_JE 

https://megawrzuta.pl/download/278f020caf0f32b195f2a920bbed8830.html 

https://megawrzuta.pl/download/4ccb54036de8e58fdae8031c26ba6654.html 

https://megawrzuta.pl/download/96e3bea719283e3863a53a164eb91d10.html 

https://megawrzuta.pl/filesgroup/07da791e7be29952cad3b190bbf793ec.html 

https://megawrzuta.pl/filesgroup/3c086cd4dc57ac6064267bfc1b083a5d.html 

https://megawrzuta.pl/filesgroup/782d620537caaa4d2ff194b204034644.html 

https://megawrzuta.pl/filesgroup/41abaccc66fcaef62252d7b259016351.html 

 

Zacznijmy od zarejestrowania się na stronie, w celu uzyskania dostępu  do wirtualnego PLACU ZABAW gdzie dzieci mogą 

same klikać w gry, słówka i historyjki. :) Proszę uwierzyć, że to znacznie ułatwi nam współprace.  

Poniżej krótki instruktaż: 

wchodzimy w link, wpisujemy ACCESS CODE  z podręcznika  z wewnętrznej strony i dalej logujemy się na stronę tak jak 

Państwu opisałam poniżej:  

 

https://mee2.macmillan.education/coursePlayer/curso2.php?idcurso=1284389
https://mee2.macmillan.education/coursePlayer/curso2.php?idcurso=1284389&editar=0
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-1/sets
https://megawrzuta.pl/download/5831d14434b0428bba162bf13d0c4007.html
https://www.youtube.com/watch?v=H-aOXuXpAGA&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=H6YYJLYW_JE
https://megawrzuta.pl/download/278f020caf0f32b195f2a920bbed8830.html
https://megawrzuta.pl/download/4ccb54036de8e58fdae8031c26ba6654.html
https://megawrzuta.pl/download/96e3bea719283e3863a53a164eb91d10.html
https://megawrzuta.pl/filesgroup/07da791e7be29952cad3b190bbf793ec.html
https://megawrzuta.pl/filesgroup/3c086cd4dc57ac6064267bfc1b083a5d.html
https://megawrzuta.pl/filesgroup/782d620537caaa4d2ff194b204034644.html
https://megawrzuta.pl/filesgroup/41abaccc66fcaef62252d7b259016351.html


https://www.macmillaneducationeverywhere.com

/  

Po poprawnym wykonaniu tych czynności zostanie wyświetlony formularz z danymi do uzupełnienia. Po wpisaniu 

wszystkich danych i zaakceptowaniu warunków należy kliknąć czerwony przycisk Zarejestruj się i aktywuj kod.  

 

Po poprawnym wypełnieniu formularza zostaniemy automatycznie zalogowani na nasze nowo założone konto. 
Powinniśmy zobaczyć duży, kolorowy kafelek z tytułem produktu, który aktywowaliśmy. Należy kliknąć na niego, 
aby przenieść się do materiałów.   
  

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/
https://www.macmillaneducationeverywhere.com/


 

 

 

 



 

 

 

 

 

W mailu, wysyłam Państwu załączniki (Cumulative tests 1-5 ) oraz nagrania mp3 do nich. Wysyłam PDF do zrobienia i 

nagrania do nich (są to materiały powtórzeniowe do rozdziału 6) 

 

Dla tych, którzy nie mają możliwości wydrukowania kserówek, odtworzenia nagrań czy gier i historyjek proszę o 

zrobienie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń:ze stron 26,48 i 70i powtórzenia słownictwa ze stron w podreczniku.4-62. 

 

W kolejnym mailu dosyłam dodatkowe, nieobowiązujące możliwości pracy z dziećmi.(flashcarty, historyjki oraz słówka i 

gry) 

Jest to bardzo owocna metoda do pracy z dziećmi, ponieważ one same chętnie powtarzają materiał.  

Gdyby Państwo życzyli sobie dodatkowe  materiały, proszę 

 o maila mam ich mnóstwo :) a zdaję sobie sprawę z przeciążenia podstawy programowej...i utrudnień drogą online. 

Cumulative tests Standard 1-5 na mailu oraz nagrania.  

 

 


