
KLASA 2B    (30.03) 

Witam wszystkich serdecznie!!! Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i jesteście 

gotowi na kolejną, nową lekcję z języka angielskiego  poproście rodziców o pomoc  

w przeczytaniu poleceń, ale myślę też, że doskonale wiecie co robić, ponieważ pracujemy  

na naszych lekcjach w ten sam sposób.  

Dzisiaj zajmiemy się nowymi słówkami – ubrania  

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji, tak jak zawsze: 

SUBJECT: CLOTHES – NEW VOCABULARY.  

(odpowiadam dziewczynkom: tak, możecie podkreślić temat   ). 

Następnie zapiszcie w zeszycie nowe słówka: 

JUMPER   – sweter     SOCKS   – skarpetki 

HAT     – kapelusz      JACKET  – kurtka 

TROUSERS   – spodnie     SKIRT   – spódnica 

SHOES     – buty     T-SHIRT   – koszulka  

Aby poćwiczyć wymowę, wejdźcie na stronę www.diki.pl i wpiszcie dane słowo.  

Usłyszycie to słówko, powtórzcie za lektorem.  

Przykład: https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=JACKET  

Jeśli poćwiczyliście już wymowę, przejdźcie teraz to karty nr 1. Możecie wydrukować kartę  

lub zapisać odpowiedzi w zeszycie. Zwróćcie uwagę na pisownię nowych słówek, starajcie 

pisać już z pamięci, ale sprawdzajcie czy poprawnie zapisaliście wyrazy  

Teraz zajmiemy się wyrażeniem, za pomocą którego możemy opisywać co mamy ubrane: 

I`M WEARING … - ja mam ubrane, noszę…  (przepiszcie to wyrażenie do zeszytu) 

Przykład: I`m wearing a T-shirt and trousers. (przepiszcie to zdanie do zeszytu) 

  Mam ubrany podkoszulek / koszulkę i spodnie. 

Proszę zwróćcie uwagę, że słówko T-SHIRT ma przedimek „a” ponieważ jest w liczbie 

pojedynczej. Natomiast TROUSERS nie ma przedimka „a”, ponieważ jest to liczba mnoga, 

którą poznajemy po literce „s” na końcu wyrazu  

 

 

http://www.diki.pl/
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=JACKET


Zapamiętajcie!!! 

Liczba pojedyncza: a jacket, a skirt, a jumper, a T-shirt, a hat 

Liczba mnoga: trousers, shoes, socks  

Słówko WEAR oznacza nosić na sobie, mieć ubrane. Zapamiętajcie znaczenie!!! 

Teraz przejdźcie do karty nr 2. Przeczytajcie na głos zdania i uzupełnijcie odpowiednimi 

wyrazami, sprawdzając pisownię  

Ostatnie zadanie to ćwiczenie 2 na stronie 43 w podręczniku (kolorowa okładka). 

Proszę posłuchać nagrania, a następnie zapiszcie w zeszycie słówka w takiej kolejności w jakiej 

usłyszeliście je. 

Możecie jeszcze raz posłuchać i powtórzyć słówka za lektorem, aby je sobie utrwalić. 

Na zakończenie proszę dokończyć zdanie, opisując co macie ubrane  możecie również użyć 

innych słówek, sprawdzając je w naszym słowniku na www.diki.pl  

Today I`m wearing ___________________ and _________________________ . 

(przepiszcie uzupełnione zdanie do zeszytu i narysujcie ). 

Dodatkowe zadania, aby poćwiczyć nowe słówka. Mam nadzieję, że skorzystacie z nich: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_-

_Read_and_choose_mb37336zx 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Clothes/Clothes_(Mat

ching)_xn476vi  

GOOD LUCK!!!  

Pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać lub zadzwonić  czekam!!! 

Messenger: Marzena Brejta lub grupa na Messenger: Klasa 2b SP8 

Skype: Marzena Brejta 

Email: marzena.brejta@sp8sanok.pl 
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