
JĘZYK ANGIELSKI 

KLASA 2 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

 

Przesyłam objaśnienia dotyczące  materiału z j. angielskiego. Podczas rozwiązywania zadań proszę 

skorzystać z notatek z zeszytu z ostatnich lekcji. Bardzo proszę, aby uczniowie odczytali wyrazy w 

zad. 2, str. 44 w podręczniku, a następnie połączyli palcami  każdy wyraz z rysunkiem części ciała 

krokodyla oznaczonej na obrazku numerem 1-6. Następnie uczniowie zapisują w zeszycie wyrazy 

w kolejności występowania rysunków: 

Ex. 2, p. 44 

1. head 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

 

zad. 4, str. 44 

Bardzo proszę, aby uczeń odczytał pytanie wypowiadane przez postać na pierwszym obrazku. 

Zachęcam do odnalezienia pasującego obrazka zgodnie z treścią historyjki na str. 42-43. Uczeń 

powinien połączyć oba obrazki w zad. 4 palcami i podać odpowiedź: I've got a headache. Następnie 

odczytujemy kolejne pytanie z drugiego obrazka, podajemy numer pasującego obrazka oraz nazwę 

dolegliwości krokodyla, itd. Zapisujemy pytania postaci ukazanej na obrazkach 1-3 oraz 

odpowiedzi do zeszytu: 

Ex. 4, p. 44 

1. What's the matter? 

I've got a headache. 

2. What's the matter? 

…......................... 

3. What's the matter? 

…........................... 

 

Następnie wykonujemy zadania z Zeszytu ćwiczeń: zad. 1, str. 40 (bardzo proszę ponownie 

przeanalizować  historyjkę obrazkową potrzebną do wykonania tego ćwiczenia znajdującą się w 



podręczniku na str. 42-43), zad. 2, str. 40, zad. 1, str. 41 oraz zad. 2 str. 41 (proszę uzupełnić zdania 

wyrazami z ramki na podstawie ilustracji). 

 

Zachęcam również do zagrania w grę z wykorzystaniem minikart, aby utrwalać nazwy 

dolegliwości. 

Propozycja gry: 

Można ułożyć karty zwrócone obrazkami do dołu w stosik. Uczeń losuje kartę, zadaje pytanie: 

What's the matter? i udziela odpowiedzi   zgodnej z obrazkiem, np. I've got a headache. Karta jest 

odkładana na bok i losujemy następną kartę. Jeżeli jest możliwość, można zagrać w parach z 

rodzicem lub z rodzeństwem. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę się ze mną kontaktować pisząc na adres e-mail: 

sylwiam_88@op.pl 

 

Pozdrawiam! 


