
Zalecenia dla uczniów klasy II                                                                            

na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r. 

 

Język angielski 

Powtórz do sprawdzianu: 

Podręcznik: 

Wierszyk str. 38, słówka z zeszytu i str. 39 ćw. 2 ( produkty spożywcze) + pisownia ! 

Dialog str. 42 ćw. 1, str. 43 ćw. 1, str. 44 ćw. 1- Naucz się zadawać pytania ‘ Do you like’? I 

odpowiedzi Yes/ No. 

I like…, I don’t like – układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. 

Naucz się pisać 4 zdań o sobie: 

1. I like…. 

2. I don’t like… 

3. I love….. 

4. My favourite food is 

Dodatkowo ( poza sprawdzianem) posłuchaj i naucz się czytać ‘ Buckingham Palace’ str. 48, 

49 Podręcznik 

Str. 49 podręcznik ‘ Make a poster’- Zrób plakat na kartce z bloku; narysuj lub wklej znany 

budynek i podpisz 1 zdaniem : This is….( nazwa budynku). 

 

18.03.2020 

Do zeszytu piszemy: 

Lesson 

Topic: Favourite things. 

(pod tematem piszemy słówka): 

Guitar - gitara 

Watch - zegarek 

Football - piłka nożna 

Paints - farby 

Camera - aparat fotograficzny 

Computer game - gra komputerowa 

Podręcznik: str. 50 ćw. 1 posłuchaj i przeczytaj wierszy. 

 Str. 51 ćw. 2 posłuchaj  i powtórz nowe słowa oraz wskaż je na rysunku. 

Str. 51 ćw. 3 przeczytaj i powiedz yes/ no  

Ćwiczenia str. 42 ćw. 1 i 2 plus naucz się nowych słów z zeszytu. 

 

  



20.03.2020 

Do zeszytu 

Lesson 

Topic: The toy shop 

Pod tematem piszemy: 

the toy shop - sklep z zabawkami 

a skateboard - deskorolka 

come down! - zejdź! 

sorry- przepraszam 

fantastic - fantastyczny 

podręcznik str. 52 posłuchaj i przeczytaj historyjkę 

str. 53 ćw. 3 (do zeszytu) - Narysuj 3 ulubione rzeczy i podpisz je (słówka z wcześniejszej i 

bieżącej lekcji) 

Naucz się nowych słów z zeszytu. 

 

 

25.03.2020 

do zeszytu: 

Lesson 

Topic: I’ve  got a… 

(Pod tematem piszemy): 

 I’ve got a bike. - Mam rower. 

I’ve got a football. -  Mam piłkę. 

I’ve got a skateboard. – Mam deskorolkę. 

Podręcznik str. 54 ćw. 1 posłuchaj i przeczytaj. 

 

27.03.2020 

Ćwiczenia str. 44 ćw. 1 

 

 

 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 2 angielski 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

mailto:szkola1rudnik@gmail.com

