
Zadania domowe język angielski kl. 2 b - tydzień 6 

Witam. Oto zadania na kolejny tydzień domowej nauki. 

1. Otwórz zeszyt i zapisz temat: ”A new dress.” 

2. Powtórz nazwy ubrań. Kliknij na obrazek i powtórz nazwę ubranka. Zadanie w linku poniżej 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_0

7?cc=pl&selLanguage=pl 

3. Powtórz nazwy ubrań. Kliknij na obrazek ubranka na straganie i powtórz nazwę ubranka. 

Zadanie w linku poniżej 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_07_1?cc=pl&selLangua

ge=pl 

4. Otwórz podręcznik na str. 60 i 61. Wysłuchaj nagrania 3.10. i czytaj komiks.  

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. 

5. Wykonaj zadanie 1  str. 59  w zeszycie ćwiczeń. Uzupełnij komiks brakującymi wyrazami z 

ramki. Korzystaj z opowiadania w podręczniku. 

 

6. Otwórz podręcznik na str. 61. W zaniku 1 popatrz na rysunek i przeczytaj zdania. Wysłuchaj 

nagrania 3.11 i powtórz na głos opis ubrań. 

 

I’m wearing ..................  = Ja jestem ubrany/ubrana w …….. 

 

Ważne jest aby pamiętać o przedimku “a” przed nazwami ubrań w liczbie pojedynczej. 

I’m wearing a dress. Jestem ubrana w sukienkę. 

I’m wearing  trousers. Jestem ubrany w spodnie. 

 

Gdy chcemy dodać kolor ubranka nazwę koloru umieszczamy przed nazwą ubranka. Jeśli 

jest on w liczbie pojedynczej kolorem rozdzielamy „a” i nazwę ubranka. 

I’m wearing  a blue dress. Jestem ubrana w niebieską sukienkę. 

I’m wearing  black trousers. Jestem ubrany w czarne spodnie. 

7. Zadania 2 str. 61 podr. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności i zapisz zdania w zeszycie. 

Następnie do każdego  zdania dopasuj jednego bohatera podręcznika, obok zdania wpisując 

a, b lub c. 

8. Wysłuchaj Piosenki pt. „Party clothes.” 3.7.  

9. Wykonaj zadanie 1 i 2 str. 60  w zeszycie ćwiczeń. 

10. Narysuj w zeszycie Siebie w ulubionych ubraniach . Następnie napisz zdania w co jesteś 

ubrany/ubrana i w jakim kolorze są twoje ubranka.  Zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij jako 

załącznik na maila izabela.kopiecka@wp.pl do dnia 10.05.2020 

 

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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