
Język angielski 
 
Rozdział: 5   
 

LESSON  – Uczymy się piosenki ‘’What’s on the menu today?” 
 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki 
zostały w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie 
https://anglistaonline.macmillan.pl/. 
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne 
podczas lekcji. 
 

DODATKOWO: przygotuj wykonane mini karty zadane na poprzedniej lekcji. 
 

Hello 😊 How are you today?  
Ding-dong, time for a song! Let’s start! (Czas na piosenkę! Zaczynamy) 
 

1. ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie, nagranie 1.01 i 1.03 (z płyt 
dostępnych na https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia).Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując 
odpowiednie gesty. 
 

2. POWTÓRZENIE SŁÓW: otwórz podręcznik na str.52 (Lesson 1). Wskazuj palcem kolejne zdjęcia i 
nazywaj jedzenie. Najpierw zacznij od pierwszego zdjęcia w prawo, a potem od ostatniego w lewo. 

😊Możesz też wykorzystać zadanie interaktywne, np.wybierając z dostępnych na Wordwall: 

https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=Bugs%20Team%202 
 

3. WPROWADZENIE PIOSENKI: weź swoje minikarty i ułóż je kolejno przed sobą, nazywając Poproś 
rodzica, aby włączył nagranie do zad. 2, (albo sama/sam włącz jeśli potrafisz) z lekcji 2, nagranie 
numer 3.8.  
W trakcie słuchania piosenki, unoś obrazki, których nazwy usłyszysz w piosence.  
 

4. ZABAWA Z PIOSENKĄ: spójrz na zad. 2 na str. 53 (Lesson2) w podręczniku. Poproś rodzica, aby 
odtworzył piosenkę w wersji Guided singing (z przerwami na powtórzenie po fragmencie piosenki) , 
nagranie 3.9. Postaraj się powtórzyć dany fragment, wskazując odpowiednią ilustrację. Następnie 
spróbujcie wymyślić do treści piosenki (tłumaczenie kluczowych zwrotów z piosenki)zabawne gesty 
.Ready? (=Gotowa/Gotowy?) zykPosłuchajcie piosenki jeszcze raz: pokazuj gesty i próbuj śpiewać 
razem z nagraniem. 
 

5. ĆWICZYMY CZYTANIE: spójrz na ilustrację w zad. 3. Wskazuj kolejne scenki i spróbuj odczytać treść w 
dymku. (1.Can I have some soup, please? =Czy mogę prosić trochę zupy?, 2.Can I have some pasta, 
please? = Czy mogę prosić trochę makaronu? 3. Can I have some chicken, please? = Czy mogę prosić 
trochę kurczaka?) Jaka będzie odpowiedź dziecka? Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie 3.11 i 
zatrzymywał je po każdej scence, możesz powtórzyć po nagraniu , jeśli miałaś/miałeś kłopot z 
czytaniem.. Sprawdź w ten sposób swoje przypuszczenia. Po odsłuchaniu całego nagrania, odtwórzcie 
je jeszcze raz: postaraj się mówić razem z nagraniem. Great job! (=Dobra robota) 
 

6. ĆWICZENIA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę, nagranie 3.8  jeszcze raz. W tym czasie Ty 
przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 51 (Lesson2). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 2. Jeśli 
Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj piosenkę. Ready? (=Gotowe?) Well done! (Świetnie!!) 
 
 

Drogi rodzicu, 
Wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń na stronie 51 chciałabym zobaczyć. Zrób proszę zdjęcie lub 
skan wykonanych zadań i przyślij proszę na mój adres email: ewelinas83@wp.pl 
 
 
Zadania dodatkowe:  

https://anglistaonline.macmillan.pl/
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=Bugs%20Team%202


 Student’s Practice Kit (kod dostępu w zeszycie ćwiczeń, na wewnętrznej stronie okładki znajduje się 
DOSTĘP DO BUGS TEAM 2 STUDENT’S PRACTICE KIT oraz szczegółowe instrukcje jak z niego 
korzystać, jeśli dziecko chce samo ćwiczyć więcej niż zadaję to jest to świetny sposób = dla 
chętnych) 

 Quizlethttps://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-2/sets 

 
LESSON  Powtórka przez zabawę. 
Ile ktoś chce i ile ktoś może Moje propozycje: 
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. 
https://youtu.be/gpDTSKgH8oA 
https://youtu.be/IRtTqUIeKHM 
https://youtu.be/RYxEIJK8YuM 
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8 
https://youtu.be/SUt8q0EKbms 
 
  
Have fun!!! Miłej zabawy z językiem angielskim Dużo zdrowia dla Ciebie i Twojej Rodziny! 
 
  

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-2/sets
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://youtu.be/gpDTSKgH8oA
https://youtu.be/IRtTqUIeKHM
https://youtu.be/RYxEIJK8YuM
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/SUt8q0EKbms


Religia 
 

Kl.2 a, b, c 

Temat katechezy nr 29. Str.89 -91. 

Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

Wiedza:  

         Uczeń wyjaśnia, że Jezus zmartwychwstał i zwyciężył zło i grzech. 

         Wyjaśnia, że Pan Jezus umarł na krzyżu z miłości do ludzi. 

Umiejętności: 

         Uczeń wyraża wdzięczność za mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw 

  

  

  

I.            Zadanie do wykonania w podręczniku;  wykorzystując swoją wiedzę na temat Świąt 

Wielkanocnych, rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, co Jezus daje Ci poprzez dar swojego 

życia. 

  

  

  

II.            Zadanie: 

  

Dorysuj na paschale brakujące elementy. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw


 
  

  

  

  

Datę wpisujemy 2020 . 

  

Zadanie dodatkowe dla chętnych. Po przeczytaniu Ewangelii odpowiedz na pytania: 

Odpowiedzi proszę przesłać na maila bedudek@op.pl 

  

Z Ewangelii według św. Łukasza 

  

  

 W pierwszy dzień tygodnia niewiasty ( kobiety) poszły skoro świt do grobu, niosąc 

przygotowane wonności.  Kamień zastały odsunięty od grobu.  A skoro weszły, nie znalazły 

ciała Pana Jezusa.  Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn 

w lśniących szatach.  Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: 

«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. 

Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:  „Syn Człowieczy musi być 

wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy 

przypomniały sobie Jego słowa,  wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i 

wszystkim pozostałym.  A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z 

nimi opowiadały to Apostołom.  Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im 

wiary. 

  

1.      Kto pierwszy przybył do grobu Pana Jezusa? 

2.      Co zobaczyły przy grobie? 

3.       Kogo tam spotkały? 

4.      Co anioł powiedział niewiastom? 

  

  

  

Temat katechezy ( do zapisania z zeszycie) 

  

  

https://poczta.wp.pl/k/


Święto Miłosierdzia Bożego. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ&feature=youtu.be 

  

  

  

  

Pan Jezus prosił, by s. Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest 

dobry, miłosierny, że kocha wszystkich ludzi, przebacza grzechy, które 

popełniają, jeśli przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić. Pan Jezus mówił 

też, że ludzie mają być dobrzy dla siebie nawzajem tak, jak On jest dobry dla 

wszystkich ludzi.  

Pan Jezus polecił  namalować Siostrze Faustynie obraz z napisem Jezu Ufam 

Tobie oraz, by w pierwszą niedzielę po Wielkanocy było obchodzone święto 

Miłosierdzia Bożego.  

  

  

Zadanie. 

  

         Narysuj w zeszycie obraz Pana Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu, ufam Tobie. 

         Zadanie dla chętnych – dodatkowe: naucz się na pamięć Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

 

 

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ&feature=youtu.be

