
Szanowni Rodzice,  

Wydawnictwo MAC Edukacja w związku z nadzwyczajną sytuacją, chcąc usprawnić 

pracę zdalną z dziećmi, udostępniło cyfrową wersję podręczników. Wystarczy wejść w 

poniższy link, aby mieć dostęp do podręcznika z którego korzystają dzieci. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/ 

Jednakże dostęp do nagrań skorelowanych z podręcznikiem dostępny jest tylko dla 

zarejestrowanych użytkowników. Jeśli są Państwo zainteresowani, wystarczy założyć 

konto „Rodzica”  na stronie https://www.mac.pl/. Po wykonaniu tego kroku, możliwe 

będzie odsłuchiwanie nagrań:  https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-iloveboo#boobplus 

 

 

„THE PLANET OF FOOD”- 5 

1. Warm up- rozgrzewka językowa 

https://view.genial.ly/5e83378fad7e6d0e3aa86ea8 

Zachęcam do zagrania w interaktywną grę utrwalająca nazwy kolorów.  

Zadaniem dziecka jest „najechanie” kursorem  na kółeczko w odpowiednim kolorze. 

 

2. Utrwalenie słownictwa w zabawie „Shopping for food” 

 

 Odtwarzamy rymowankę 46- Shopping for food dwukrotnie. 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-

iloveboo?fbclid=IwAR2FJ7j6uRF1ZKw7HRJzgs1_CyHxrmkiSgXHWVOQVGv

QxOHRRD4l8X3Ji-Y#boobplus 

 

 Pokazujemy dziecku jak obrazować jej treść, bawiąc się na zmianę w kupującego 

i sprzedawcę. 

Let’s go shopping! You and me!  

Machamy ramionami jak przy marszu. Wskazujemy na siebie i na dziecko. 

Can I help you? 

Rozkładamy ręce w geście zapytania. 

Yes, yes, please ! 

Kiwamy głową. 

I’d like some tomatoes, ham and cheese. /  I’d like some pineapple, broccoli, please!  

Wskazujemy odpowiednie produkty na kartach. 

Here you are!  

Podajemy odpowiednie produkty. 

Thanks, bye-bye!  

Kłaniamy się i machamy na pożegnanie. 
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3. „Listen, find and match”- Posłuchaj nagrania. Co kupiła Lilly? Połącz te produkty z 

jej koszykiem.  Wykonanie karty pracy strona 28 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_bplus_kp/mobile/#p=31 

 

 Zadaniem dziecka jest wysłuchanie nagrania i połączenie produktów, które kupiła 

Lilly w sklepie z jej koszykiem 

 Włączamy nagranie- Listening Activity 6- https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-

iloveboo?fbclid=IwAR2FJ7j6uRF1ZKw7HRJzgs1_CyHxrmkiSgXHWVOQVGvQxO

HRRD4l8X3Ji-Y#boobplus 

 Dziecko wysłuchuje nagrania dwukrotnie, za drugim razem, zatrzymujemy je 

przy każdym produkcie, by dziecko miało czas na połączenie go z koszykiem Lilly.  

 Zapytajmy dziecko, gdzie znajdują się poszczególne produkty: Where is the 

broccoli (the pineapple/ham)? Where are the tomatoes? ON,UNDER,IN the box 

(na,pod,w  pudełku). 

 

 

4. Let’s go shopping !- zabawa w sklep 

Zgromadźcie zabawkowe lub prawdziwe  produkty spożywcze i bawcie się w sklep: 

 

I’d like some… -poproszę…  

Here you are! – proszę 

Thanks, bye-bye!-  dziękuję, do widzenia ! 

 

5. Pożegnanie. 

Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki . 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 
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