
Witam moi najstarsi studenci!!! 

 

Poniedziałek 8.06. 

Dziś kochani do zrobienia projekt ze str. 59. 

Jednak zacznijmy od tego co jest dobre i zdrowe dla nas, a co niestety nie. 

It is good for me. / it is gut fo mi/ – To jest dobre dla nie. 

It isn’t good for me. / it izynt gut fo mi/– To nie jest dobre dla mnie. 

 

Ćw. 1 str. 59 

Przygotujcie kochani rodzice nagranie nr 2.47. 

Dzieci usłyszą wypowiedzi do każdego rodzaju jedzonka w tym dwiczeniu, a ich zadaniem jest 

zakreślid zieloną pętelka to co dobre a czerwona pętelką to co złe dla naszego zdrowia. Proszę 

zatrzymajcie nagranie po każdej wypowiedzi, aby dzieci miały czas na zastanowienie i narysowanie 

pętelki w odpowiednim kolorze. 

Poniżej podaję wypowiedzi z nagrania: 

Apples are good for you.  / apls ar gut fo ju/- Jabłka są dobre dla ciebie. 

Ice cream isn’t good for you. / ajs crim arent gut fo ju/ - Lody nie sa dobre dla ciebie. 

Strawberries are good for you. / strołberis ar gut fo ju/ Truskawki są dobre dla ciebie. 

Chocolate isn’t good for you. / czoklet izynt gut fo ju/ - Czekolada nie jest dobra dla ciebie. 

Oranges are good for you. / oryndżys ar gut fo ju/ - Pomaraocze są dobre dla ciebie. 

Jam isn’t good for you. / dżem izynt gut fo ju/ - Dżem nie jest dobry dla ciebie. 

Pears are good for you. / Pers ar gut fo ju/ - Gruszki sa dobre dla ciebie. 

Honey is good for you. / hany is gut fo ju/ - Miód jest dobry dla ciebie. 

 

Środa 10.06 

Ćw. 2 str.59 

Kochani w tym dwiczeniu są narysowane połowy owoców. 

Wysłuchajcie nagrania 2.48.  

W pierwszej części podane będą nazwy zdrowego jedzenia więc narysujcie to co usłyszeliście: 

Apples, apples, red and green, too. 

Strawberries and oranges are good for you! 

 



W drugiej części te, które są niezdrowe: 

Chocolate, ice cream and jam, too. 

They are NOT good for you! 

 

Ćw. 3 str.59 

Tu kochani są 2 tace. 

Na zielonej narysujcie zdrowe jedzenie a czerwonej niezdrowe jedzenie. 

 

Życzę udanej zabawy. 
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