
DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLASY 2A! 

Minęły już 4 tygodnie naszej wspólnej, ciężkiej pracy w ekstremalnych 

warunkach. 

Bardzo dziękuję Państwu za wszelką pomoc, wsparcie i pracę z dziećmi. 

Jednocześnie uprzejmie proszę Państwa o podzielenie się ze mną 

informacjami, refleksjami na temat naszej pracy na zajęciach języka angielskiego. 

Napiszcie Państwo proszę ile udało się zrobić, czy wszystkie zadania zostały 

wykonane, czy są może jakieś kłopoty. Co było łatwe, a co okazało się dla dziecka 

niemożliwe do opanowania.  

Jeśli pojawiły się jakieś trudności techniczne (brak podręczników, ćwiczeń, 

dostępu do komputera, do zasobów eDesk) to proszę dać  mi znać.  Wszelkie 

Państwa sugestie będą dla mnie wielką pomocą w planowaniu kolejnych lekcji. 

Uprzejmie proszę o wiadomość od rodzica każdego ucznia klasy 2a, w 

miarę możliwości do końca tego tygodnia (do 19.04). Po otrzymaniu informacji 

zwrotnej będę mogła zareagować i podjąć działania, które pomogą uczniom 

lepiej skorzystać z nauki zdalnej. 

Mój adres email: kaniaagata77@gmail.com  

Dziękuję i czekam na Państwa wiadomości. 

Z poważaniem,  

Agata Kania 

 

Drodzy uczniowie klasy 2a! 

Temat: He likes carrots in his soup. 

Ćwiczenie 1. 

Odpowiedz na pytanie. Zakreśl swoją odpowiedź. Zapisz w zeszycie.  

SOUP [sup] – Zupa 

Do you like soup?  Yes, I do.   /   No, I don’t. 

What do you like in your soup? – Co (jakie warzywa) lubisz w swojej zupie? 

I like……………………… in my soup. (Napisz swoją odpowiedź w zeszycie). 
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Ćwiczenie 2. 

Podręcznik str.47 

Look at Linguini and Colette. 

What do they like in their soup? 

Jeśli możesz posłuchaj nagrania w eDesk. Wybierz Class CD2 

NEA_Pol_L2_Tk2_45. 

Przeczytaj zdania pod obrazkiem i powiedź co lubią Linguini i Colette. 

Ćwiczenie 3. 

W zeszycie dokończ zdania: 

Colette likes……………. and…………….. 

She doesn’t like……………………. 

Linguini likes……………… and …………………… 

He doesn’t like…………………….. 

Ćwiczenie 4. 

Aby poćwiczyć słownictwo zagraj w 2 gry na eDesk Wydawnictwa Pearson. 

Gra nr 1  Hangman_U6 

Gra nr 2  Pelmanism_U6 

Zadanie domowe. 

Kto posiada w domu ćwiczenia, proszę wykonać ćw. 7 i 8 str. 45. 

Można pochwalić się swoją pracą i przysłać zdjęcie wykonanych ćwiczeń na 

adres kaniaagata77@gmail.com . 

Jeśli ćwiczenia pozostały w szkole, to proszę zajrzeć na eDesk i zastanowić się 

jak uzupełnić zadania. Niech dziecko powie na głos, co należy wpisać. 

Życzę miłej pracy i zabawy z językiem angielskim. 

Pozdrawiam. 

AK 

 

mailto:kaniaagata77@gmail.com

