
Materiał 1 

09.11.2020 

Dla klas: 1A, 1B i 1C 

Temat: Wiggle, wiggle.-Wskazujemy i nazywamy części ciała. Śpiewamy piosenkę. 

Język aktywny: liczby od 1 do 10, nose, body, head, hands, feet, eyes, my, your 

Język bierny-wave, wiggle, touch, Let’s play 

Praca z podręcznikiem na stronie 30. 

Zadanie 1: 

Popatrz na obrazki i wypowiedz zdania, które mówi Jack.  

Twórz zdanie według konstrukcji : It’s my… .( w miejsce kropek wstaw odpowiednią część ciała) 

Zadanie 2: 

 Popatrz na obrazki i wypowiedz zdania, które Jack mówi do Ciebie. 

Twórz zdanie według konstrukcji : It’s your… .( w miejsce kropek wstaw odpowiednią część ciała) 

Zadanie 3: 

Popatrz na zdjęcia, posłuchaj nagrań 44 i 45 i pokaż te same czynności. Możesz powtarzać za 

lektorem w nagraniu. 

nagrania do zadania 3 

https://szkolapods-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mkowal-

robakowska_szkolapods_onmicrosoft_com/EYGBOCJ49B1Bgmn7KVWRARgBl9yhjmiJYaBVz0K

tEEJbRQ?e=21Y17e 

i  

https://szkolapods-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mkowal-

robakowska_szkolapods_onmicrosoft_com/EY3286gzR41Lg_Y-

SDHAZ88B3aLOpvY2v4wguVg_367pKw?e=fOd7PS 

 

Zadanie 4: 

Posłuchaj piosenki a następnie ją zaśpiewaj.  

Tekst piosenki: 

One, one nose. 

Touch your nose, touch your nose. 

One, one nose and one head. 

Touch your nose and touch your head. 

Two, two hands. 

Wave your hands, wave your hands. 
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Two, two hands and two feet. 

Wave your hands and wave your feet. 

Ten, ten fingers and ten toes. 

Wiggle your fingers and wiggle your toes. 

Polecam najpierw obejrzeć wersję piosenki z animacją. 

 

1. nagranie 46-wersja z animacją(mp4)-  

https://szkolapods-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mkowal-

robakowska_szkolapods_onmicrosoft_com/EZdschoeRzlAgpJVk1BI1hwBiMBIhixi_II75V_oNUoK6w?e

=gfHcqc 

Teraz można posłuchać tej wersji. 

2. nagranie mp3 

https://szkolapods-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mkowal-

robakowska_szkolapods_onmicrosoft_com/Ed4oMHxQQURAgO5cNUPwZmgBxfNiUWsycNQ

T67T_gdQ27w?e=pKaaaK 

 

Jeśli ktoś chcesz zaśpiewać sam to ta wersja jest dla Ciebie 

 

3. wersja karaoke do zadania 4 

https://szkolapods-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mkowal-

robakowska_szkolapods_onmicrosoft_com/EfuKeHD_C25AkXOOQceSzCcBb0sfcz-

moCVgGGvqtanf-A?e=53lCO3 

 

 

Zadanie domowe: 

Ćwiczenia str 28- zadanie 1, 2 i 3.  

Nagrania do zadania 2 jest dostępne na stronie docwiczenia.pl kod dostępu: H1E57P  . Proszę 

szukać na stronie track_17 

W zadaniu 3 użyj jak najwięcej kolorów.  

Zadanie domowe sprawdzimy na naszym spotkaniu online w przyszłym tygodniu. 
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