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Lesson 

Topic: Tongue twister! 

 

Please open your books at page 63. Look! This is Woody, the cowboy. This is Bo 

Peep, the doll. She’s wearing a pink dress and a hat. What is Woody wearing? 

Proszę otworzyd książkę na stronie 65. Zobacz! To jest Woody, kowboj. To jest 

Bo Peep, lalka. Ona ma na sobie różową sukienkę i kapelusz. Co ma na sobie 

Woody?( wpisz odpowiedź do zeszytu) 

He’s wearing………………….. 

Exercise9. Listen. ( cd 3.25) 

Zadanie9.  ( cd 3.25) Posłuchaj nagrania i wskaż postacie oraz ubrania , których 

nazwy usłyszysz w nagraniu.  

Transkrypcja nagrania : 

Look at Woody and Bo Peep. 

Woody is a cowboy. He’s wearing brown boots and blue jeans. 

He’s wearing a brown belt and a yellow and red shirt. 

Bo Peep is a doll. She’s wearing a pink dress. She’s wearing black shoes and 

she’s wearing a pink hat. 

 

Spójrz teraz na wyrażenia a-h. Przeczytaj je i zdecyduj do której postaci odnoszą 

się te wyrażenia : do Bo Peep – oznaczoną cyfrą 1 czy do Woody – oznaczonego 

cyfrą 2. 

 

Tutaj możesz sprawdzid swoje odpowiedzi 

A -1 b-2 c – 2 d -1 e-2 f-1 g-2 h-2 



Teraz jeszcze raz ustnie opisz co mają na sobie Woody i Bo Peep. 

Exercise10. Tongue twister. 

Zadanie10. 

Look! A girl . What is she wearing?  

She’s wearing a yellow jacket and yellow jeans. 

Wysłuchaj nagrania ( cd 3.26) . Powtórz usłyszane zdania.  

Teraz spróbuj powtarzad jeszcze kilka razy , za każdym razem szybciej  

Workbook – ćwiczenia  

Open your workbook at page 61 and do exercise 7 and 8. 

Otwórz dwiczenia na stronie 61 i zrób zadanie 7 oraz 8. Tych zadao nie trzeba 

przesyład  

Zadanie7. Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednio w luki : She’s wearing lub He’s 

wearing. Pokoloruj rysunki zgodnie z opisem. 

Zadnie8. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. 

 


