
Dzień dobry. 

Witam wszystkich rodziców i uczniów klasy 2a. 

Zapraszam do nauki i zabawy z językiem angielskim. 

Dziś poproszę o powtórzenie słownictwa z klasy pierwszej. 

Temat: „Food” – Jedzenie  - powtórzenie słownictwa. 

Oto słówka do powtórki: 

milk – mleko , 

cake – ciasto 

meat - mięso 

 cheese – ser, 

 sandwich – kanapka, 

 chicken – kurczak, 

 bread – chleb,  

spaghetti,  

apple – jabłko, 

 pear – gruszka, 

 water – woda,  

orange – pomarańcza,  

pizza,  

egg – jajko  

(jeśli pojawią się trudności z wymową, można ją sprawdzić online np. w 

tłumaczu, lub słowniku)  

 

Ćwiczenie 1. 

Dziecko może nazywać produkty żywnościowe, które znajdują się w waszej 

kuchni. 

 



Ćwiczenie 2. 

Yes/No 

Pytamy dziecko: Milk? i wskazując jednocześnie chleb. Dziecko odpowiada : NO! 

Kontynuujemy zabawę. 

 

Ćwiczenie 3. 

Zachęćmy dziecko do powiedzenia o swoich ulubionych/nielubianych 

produktach do jedzenia. 

I like (spaghetti). 

I don’t like (cheese). 

 

Ćwiczenie 4. 

Skorzystajmy z zasobów internetu do utrwalenie i poszerzenia słownictwa: 

https://www.learningchocolate.com/content/food 

Ćwiczenie 5. (dla chętnych) 

Można zrobić zdjęcie dziecka z ulubioną i nielubianą potrawą.  Dodać zdanie, w 

którym dziecko napisze co lubi, a czego nie. Zdjęcie wysłać na mój adres mailowy. 

Na wszystkich uczestników zabawy, po powrocie do szkoły będą czekać słodkie 

nagrody. 

 

Od środy 25. 03 wracamy do bieżącej pracy z podręcznikiem i ćwiczeniami.  

Będę wysyłała materiały do pracy 2 razy w tygodniu. Proszę o systematyczną 

pracę dziecka, aby nie pojawiły się zaległości. 

Zadań nie będzie dużo, ale trzeba je robić, gdyż ja mam obowiązek 

monitorowania pracy uczniów i czasem (raz w tygodniu) poproszę o przesłanie 

na mój email zdjęcia wykonanego ćwiczenia lub zrobienie zadania i przesłanie 

rozwiązań. 

Jeśli podręczniki uczniów zostały w szkole, to pomocą dla Państwa będzie strona 

naszego wydawnictwa Pearson.pl.  

https://www.learningchocolate.com/content/food


https://edesk.pearson.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

Pod podanym przeze mnie linkiem znajduje się eDesk – platforma dla ucznia. 

Tam znajdziecie Państwo podręcznik i ćwiczenia w wersji cyfrowej, wszystkie 

nagrania, dodatkowe karty pracy oraz gry interaktywne.  Trzeba pomóc się 

dziecku zalogować (potrzebny adres email rodzica), ale nie jest wymagany żaden 

kod aktywacyjny.  

Materiały zawarte na eDesk są nieocenioną pomocą w pracy z dzieckiem w 

domu. Wszystkich zachęcam do zalogowanie się na eDesk. 

 

 

https://edesk.pearson.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

