
Zadania domowe język angielski kl. 2 b - tydzień 9 

Witam. Oto zadania na kolejny tydzień domowej nauki. 

1. Witam. Dwa filmiki dla rozrywki i powtórki: 

https://www.youtube.com/watch?v=i5dEhwMEwNs 

https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM 

2. Wykonaj zadanie 1  i 2 str. 64  w zeszycie ćwiczeń. 

3. Poproś rodzica o pomoc w zrobieniu  zdjęcia Twojej pracy i prześlijcie jako załącznik na maila 

izabela.kopiecka@wp.pl  do dnia 24.05.2020  

4. Otwórz zeszyt i zapisz temat: ”Sports. –Sporty.” 

Przepisz wyrazy do zeszytu: 

 

ride a bike – jeździć na rowerze 

  dance – tańczyć 

  play football – grać w piłkę nożną 

 roller skate – jeździć na wrotkach 

 run – biegać 

 do gymnastics – ćwiczyć gimnastykę 

  play basketball – grać w koszykówkę 

  swim – pływać 

5. Otwórz podręcznik na str. 66. Wysłuchaj nagrania (3.18). i pokaż sporty jakie wykonują bohaterowie naszego 

podręcznika. Następnie wysłuchaj nagrani a (3.19) i powtórz nazwy sportów. 

Nagrania do ściągnięcia pod linkiem: 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

tytuł podręcznika Explore treetops dla klasy II. 

6. Posłuchaj rymowanki (3.20) i pokazuj sporty usłyszane w rymowance na rysunku na str. 66. 

7. Wykonaj zadanie  1  str. 65  w zeszycie ćwiczeń. 

8. Zapamiętaj!  

Can /czytaj: ken/ = umieć , potrafić 

Can’t /czytaj: kąt/ = nie umieć , nie potrafić 

 

I can swim . = Umiem pływać. 

I can Dance. = Potrafię tańczyć. 

I can’t  do gymnastics. = Nie umiem ćwiczyć gimnastyki. 

I can’t roller skate. = Niepotrafię jeździć na rolkach. 

9. Otwórz podręcznik na str. 67. W zadaniu 1 popatrz na rysunki i wybierz prawidłowe słowo can/can’t. Can gdy 

bohater potrafi robić. Can’t gdy bohater nie potrafi wykonywać czynności. Zapisz dania w zeszycie. Np. I can 

roller skate. 

10. W zadaniu 2 wysłuchaj piosenki pt. „Are you ready?” (3.21)  

11. Wykonaj zadanie 1  str. 66  w zeszycie ćwiczeń. 

 

W razie wątpliwości proszę się kontaktować pod adresem maila izabela.kopiecka@wp.pl  

w godz.8-15. 

 

Stay in good health.  
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