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Lesson 

Topic: I’ve got a hamster – story time! 

Vocabulary – słownictwo: 

Look out – uważaj 

Hamster-chomik 

I’ve got…- Ja mam 

I like…- Ja lubię  

I don’t like… -Ja nie lubię 

Do you like…? Czy Ty lubisz…? 

Today, it’s story time! Dzisiaj czas na historyjkę ! Spójrz na obrazki. Jak myślisz 

co się wydarzyło ? 

 

Exercise9. Listen and answer. 

Usłyszysz historyjkę , Twoim zadaniem jest uważne słuchanie i śledzenie 

przebiegu opowiadania. Znajdź odpowiedź na pytanie : Does Mickey like 

hamsters?  

Listen to the story ( cd. 3.25) 

Transkrypcja nagrania: 

1. Minnie : Look ! I’ve got a hamster!  

Do you like hamsters , Mickey? 

Mickey: Yes! 

2. Minnie: Oh no! My hamster! 

3. Minnie: Figaro! Stop! 

4. Minnie: Oh, no ! The flowers! Look out Mickey! 

5. Mickey: I like hamsters. But I don’t like water. Ha ha! 

6. Mickey: And I like dogs ! 



 

Does Mickey like hamsters?      Odp:…………………….(yes) 

Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Spróbuj odpowiedzied na poniższe pytania: 

Obrazek 1. Is it a kitchen? Czy to jest kuchnia? 

Odp: ………………………..( no, it’s a living room) 

Obrazek2. What’s this? ( co to jest – chodzi o chomika)? 

Odp. …………………( It’s a hamster) 

What colour is  it? Jakiego jest koloru? 

Odp………………….(It’s brown) 

Obrazek 4. What are these? ( kwiaty) 

Odp…………………(Flowers) 

What colour are they? Jakiego są koloru? 

They are……………….(pink) 

Obrazek5 . Myszka Mickey – What’s on his head? Co on ma na głowie? 

Odp…………………………..( water) 

Obrazek 6. Myszka Minnie – Is Minnie happy now? Czy Minnie jest szczęśliwa? 

Odp………………..(yes)  

Is hamster happy? 

Odp…………………..(no) 

Exercise10. Now act the story . 

Zadanie 10. Posłuchaj historyjki  jeszcze raz, zatrzymuj po każdym usłyszanym 

zdaniu i powtórz to co usłyszałeś. 

Workbook – ćwiczenia 

Open your workbook at page 64 and do exercise 9 and 10.  



Proszę otworzyd dwiczenia na stronie 64 i zrobid zadania 9 oraz 10. 

Zadanie9. Połącz postacie z nazwami ich zwierzątek i napisz po śladzie. 

Zadanie10.Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami z dwiczenia 9.    

 

                     

 


