
                                                                                                                                                                                                                                    

4th May 2020 

Lesson 

Topic: What’s he wearing? 

Notatka do zeszytu:  

What are you wearing? Co ty masz na sobie? I’m wearing jeans and a t-shirt.   

Ja mam na sobie jeansy i koszulkę.  

What’s she wearing? Co ona ma na sobie? She’s wearing a dress. Ona ma na 

sobie sukienkę. 

What’s he wearing? Co on ma na sobie? He’s wearing shorts and a shirt. On ma 

na sobie szorty i koszule.  

Vocabulary – słownictwo (przypomnienie) 

Scarf-szalik 

Shorts-szorty 

Belt-pasek 

Socks-skarpetki 

Trainers-buty sportowe 

 

Please open your books at page 60 . Look! This is Andy  and this is Woody . 

Have you seen the movie Toy Story 2?  

Proszę otworzyd książki na stronie 60 . Zobacz! To jest Andy (chłopiec) , a to jest 

Woody ( kowboj). 

Widziałeś/aś film Toy Story 2?  

Now it’s time to listen ! Exercise 1. Listen and point. 

Ćwiczenie 1. Posłuchaj nagrania i wskaż na obrazku postacie i ubrania, których 

nazwy usłyszysz w nagraniu ( cd . 3.17) 



Exercise2. Listen and repeat.  

Ćwiczenie 2. To słuchanie jest podzielone na dwie części. (cd. 3.18) 

Posłuchaj pierwszej części nagrania i powtarzaj usłyszane słowa. 

Part1: jeans, scarf, shorts, belt, socks, trainers. 

Teraz posłuchaj drugiej części i powtarzaj zdania .  

Part2: I’m wearing jeans. I’m wearing a scarf. I’m wearing shorts. I’m wearing 

a belt. I’m wearing socks. I’m wearing trainers.  

Exercise 3. Listen and say.  

Ćwiczenie 3. Posłuchaj nagrania (cd. 3.19) I dopisz brakujące informacje do 

zeszytu. 

Notatka do zeszytu : 

1. Andy is wearing black……………………………..(odp. Shorts), 

white…………….(socks) and blue …………………..(trainers).He’s wearing a 

hat. 

2. Woody is a cowboy. He’s wearing a yellow and red 

……………………..(shirt)and a red………………………..(scarf). He’s wearing blue 

…………………………………(jeans) and a brown………………(belt). He’s wearing a 

hat, too! 

 

Please open your workbooks at page 58 and do exercise 1 ,2.  

Proszę otworzyd dwiczenia na stronie 58 I zrobid zadanie 1 I 2. 

Zadanie1. Posłuchaj nagrania(3.20) i pokoloruj rysunek . 

Zadanie2. Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij zdanie odkrytym hasłem. 

 

  

 

 


