
Temat 9: Rozpoznajemy i nazywamy potrawy, śpiewamy piosenkę. Prosimy o różne 

potrawy i udzielamy odpowiedzi. 

 

Hello  How are you today? 

Ding-dong, time for a song! Let’s start! 

 

1. Przypomnij sobie słowa z ostatniej lekcji. Spójrz na poniższy obrazek. 

They are in a restaurant. This is a waiter. The boy has got a menu. This is menu. What 

food can you see? Nazwij potrawy przedstawione na ilustracji w języku angielskim. 

 

 

 

2. Posłuchaj piosenki What’s on the menu today? (nagranie 3.8). Wskaż na powyższym 

obrazku potrawy, o których mowa w piosence. 

 

3. Posłuchaj piosenki etapami. Powtórz nazwy potraw, które w niej występują. Powtórz 

nazwy pytań i odpowiedzi z piosenki: 

Can I have some soup, please? – Czy mogę prosić o zupę? 

Yes, of course. Right away – Tak, oczywiście. Zaraz podam. 

Can I have some …, please? – Czy mogę prosić o…? 

 

 



What’s on the menu today? 

What’s on the menu today? (dzieci rozkładają ręce w pytającym geście) 

Soup, salad, pizza, pasta, meatballs, chicken, cabbage and chips! Hurray! (dzieci wskazują 

odpowiednie karty obrazkowe i wyrzucają ręce do góry w geście radości) 

 

I’m hungry today (dzieci masują się po brzuchu) 

Can I have some soup, please? (dzieci wskazują właściwą kartę obrazkową) 

Yes, of course. Right away. (dzieci kłaniają się) 

 

I’m hungry today (jw.) 

Can I have some pasta, please? (jw.) 

Yes, of course. Right away. (jw.) 

 

I’m hungry today. (jw.) 

Can I have some chicken, please? (jw.)  

Yes, of course. Right away. (jw.) 

 

What’s on the menu today? (jw.) 

Soup, salad, pizza, pasta, meatballs, chicken, cabbage and chips! Hurray! (jw.) 

 

4. Wykonaj zadania 1 i 2 ze strony 51 w ćwiczeniach. 

 

5. Jeżeli masz ochotę zagraj w wybraną grę utrwalającą słownictwo z naszej lekcji: 

https://wordwall.net/pl/resource/901307/bugs-team-2-unit-5-food 

https://wordwall.net/pl/resource/987309/angielski/food-bugs-team-2 

https://wordwall.net/pl/resource/1131712/angielski/bugs-team-2-unit-5-food 

 

5. Możesz również wyciąć karty obrazkowe z potrawami z ćwiczeń i pobawić się  

z Rodzicami, Rodzeństwem w restaurację. Jedna osoba jest kelnerem i ma karty z potrawami. 

Klient przychodzi do restauracji i zadaje pytanie o wybraną kartę: Can I have some …, 

please? Kelner odpowiada: Yes, of course. Right away i wydaje odpowiednią potrawę. 

 

                                                                                                             Enjoy!  
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