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22. Proszę wpisać brakujące 
litery ó i u.

Lekcja 11

Lubię jeść

1a. Proszę posłuchać i powtórzyć. 

biały ser    kotlet    ziemniaki    herbata    kanapka    kiełbasa    masło    ryż    
zupa    mleko    śniadanie    kawa    chleb    kolacja    sok    

żółty ser    mięso    jajko    dżem    makaron    miód    płatki    obiad    szynka

1b. Proszę podpisać obrazki. 

.....................

.....................

.....................

..........................................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.......................................... ...............................................................
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2. Czy pamiętasz? Proszę uzupełnić brakujące formy. 

jeść

(ja) jem (my)

(ty) (wy)

on, ona, ono
pan, pani

oni, one
państwo jedzą

pić

(ja) piję (my)

(ty) (wy)

on, ona, ono
pan, pani

oni, one
państwo piją

3a. Co jemy na śniadanie, obiad i kolację? Proszę uzupełnić tabelkę. 

3b. Proszę uzupełnić zdania. 

3c. Proszę napisać, co jesz i pijesz na śniadanie, obiad i kolację.

4a. Proszę połączyć słowa z odpowiednimi obrazkami.

śniadanie         obiad         kolacja

chleb zupę

1. Jem chleb z (masło)  …................................
2. Piję herbatę z (cukier) …..............................
3. Mam kanapkę z (kiełbasa) …...................... .

Na śniadanie jem ………....................……….....………..………… i piję ……....….....................…….. .
Na obiad jem ……………………....………...……….....................… i piję ……..........................………. .
Na kolację jem ……………...................………....………....………. i piję ……............................……….

4. Lubię chleb z (pomidor) …................... ..... .
5. Moja mama je kanapkę z (szynka) ….............. .
6. Mój tata pije kawę z (mleko) ................... .

marchew  cebula  burak  ziemniak  pomidor  ogórek  kapusta  szczypior  kalafior

0. Piję herbatę z /kim? czym?/ (cytryna i cukier) ................................. .cytryną i cukrem
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4b. Proszę wypisać nazwy warzyw i owoców.

6. Proszę rozwiązać krzyżówkę.

warzywa: 
..................................................................
..................................................................

owoce: 
..................................................................
..................................................................

5. Co to jest? Proszę rozwiązać zagadki.

Kto z Was owoc taki zna,
w którym w nazwie 
na początku jestem „JA”.

Jaka to głowa
duża czy mała,
z zielonych liści
składa się cała?

Latem w ogrodzie
wyrósł zielony,
a zimą w słoiku
leży kiszony.

Hasło: ………………………..................……

1

2

3

4

5

6

7

cytryna   ananas   jabłko   gruszka   banan   malina   śliwka   pomarańcza   truskawka

1.
2.

3.
4.

5.

6. 7.
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7a. Proszę połączyć słowa z obrazkami.

pączek   łydka   czekolada   rozum 

śmiecie   cukier   frytki   chipsy

7b.  Proszę posłuchać piosenki i wpisać brakujące słowa. 

Piosenka o niezdrowym jedzeniu

Trzęsą mi się rączki, kiedy widzę …............................1 .

Pączek niech się dowie, że wybieram zdrowie.

Trzęsą mi się łydki, kiedy widzę ……..................….2 .

Frytka niech się dowie, że wybieram zdrowie.

Hej! Hej! Raz i dwa! Witaminy wolę ja!

Hej! Hej! Raz, dwa, trzy! Wolisz je i ty!. x 2

Mleczna ……….....……..3, sadło się odkłada.

……....……..4 znów mnie kuszą, ale odejść muszą.

Rozum podpowiada: „Jesteś tym, co zjadasz”.

A więc mądre dzieci, niech nie jedzą śmieci!

Hej! Hej! Raz i dwa! Witaminy wolę ja!

Hej! Hej! Raz, dwa, trzy! Wolisz je i ty!. x 2

……............……5 całe mrowie niszczy moje zdrowie.

tłuszcz jak ludożerca co dzień mnie uśmierca.

Mówię więc otwarcie: ”Porzuć takie żarcie!

Nie ma przebaczenia dla złego jedzenia”

Hej! Hej! Raz i dwa! Witaminy wolę ja!

Hej! Hej! Raz, dwa, trzy! Wolisz je i ty!. x 2

Piosenka o niezdrowym jedzeniu
Wykonawca: Orkiestra dni naszych

Uwaga! 
żarcie = jedzenie
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8. Kto co lubi?

1. Mama lubi makaron, jajko i ................. .
2. Tata lubi …….……., ….….……. i …………... .

Kto to jest?
Co to jest?

Kogo / czego
nie ma, nie lubię?

cebula cebuli
śliwka
matka

 czekolada czekolady
herbata
siostra
kucharz kucharza
kelner
kot
makaron makaronu
ryż
sok
banan banana
pomidor
chleb
masło masła
mleko

9a. Proszę uzupełnić tabelę 
według wzoru.

Dopełniacz kogo? czego?

Kogo i czego nie lubię

Nie lubię makaronu,
kiełbasy, sera, mleka, 
kawy i czekolady!

9b. Proszę podkreślić 
prawidłową formę.

0. Nie lubię masło / masła / masłem.

1. Nie mam kiełbasa / kiełbasą / kiełbasy.

2. Matka nie kupuje mleka / mleko / mlekiem.

3. Brat nie je jajkiem / jajka / jajko.

4. Ojciec nie lubi cebuli / cebula / cebulą.

5. Uczeń nie pije kawą / kawa / kawy. 

3. Ewa lubi …….…….., …….……. i …….…….. .
4. Marek lubi …..……., …….……. i …….……. .
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9c. Proszę uzupełnić zdania.
0. Lubię /kogo? co?/ (herbata z cytryną) .......................................................................... .

 Nie lubię /kogo? czego?/ (herbata z cytryną) ................................................................ .

1. Lubię (chleb z pomidorem)  ......................................................................................... .
Nie lubię (chleb z pomidorem) ................................................................................. .

3. Mam (kanapka z kiełbasą) ......................................................................................... .
Nie mam (kanapka z kiełbasą) ..................................................................................... .

5. Kupuję (kapusta i ryż) ................................................................................................... .
Nie kupuję (kapusta i ryż) .......................................................................................... .

9d. Proszę uzupełnić tekst. 

Dzisiaj ja i moja siostra kupujemy warzywa i owoce. Mamy kupić (cebula, kapusta  
i ogórek)1 …………………………………….…............................ . Moja siostra nie lubi 
(cebula)2 …….........…………., a ja nie lubię (kapusta)3 ………….......………… . Mama 
rozumie, że każdy lubi coś innego. Ojciec do pracy bierze (kanapka z kiełbasa)4  
………………...................…………......………, mój brat i ja jemy w szkole (chleb z szynka)5  
……………..…………................................ , a moja siostra nie lubi jeść w szkole (śniadanie)6 
…...................................………… . Na obiad mama bardzo lubi jeść (zupa)7 ……......…………, 
ojciec zawsze prosi o (ryż)8 ……………….., a nie lubi (zupa)9 ……………….. . Siostra często 
pyta o (pomidor i szczypior)10 ………..........................................………………….., a nie chce 
jeść (ryż)11 ………….......……, brat chce na deser (pączek)12 …………...........…, ale nie lubi 
(miód)13 ……………......…. . I tak moja mama musi o wszystkim pamiętać.

Jakiego sera nie lubisz?

10a. Proszę uzupełnić tabelę według wzoru.

Kto to jest? Co to jest? Kogo / czego nie ma, nie lubię?
czerwona kapusta czerwonej kapusty
żółta gruszka
zupa pomidorowa

 gruby kucharz grubego kucharza
mały kot
dobry obiad
dobre mleko dobrego mleka
małe jajko
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10b. Proszę utworzyć zdania.

1. Nie lubię 

2. Nie piję

3. Nie jem

4. Nie kupuję

5. Nie mam

1. .................................................... . 

2. .................................................... .

3. .................................................... .

4. .................................................... .

5. .................................................... .

soku z marchwi.

żółtego banana.

kanapki z serem.

białego sera.

zielonej herbaty.

Nie lubię zielonej herbaty

10c. Proszę uzupełnić zdania.

0. zupa pomidorowa
- Lubię ................................................ .
- Nie lubię .......................................... .

1. czarna kawa
- Piję ................................................... .
- Nie piję ............................................. .

2. gruba kiełbasa
- Kupuję ............................................. .
- Nie kupuję ....................................... .

3. żółty ser
- Jem .................................................. .
- Nie jem ............................................ .

4. duże jajko
- Widzę ............................................... .
- Nie widzę .......................................... .

5. brązowy ryż
- Lubię ....................................... . . . ..... .
- Nie lubię .......................................... .

11a. Proszę przeczytać wpis na blogu Dominika. 

DOMINIK.NOWAK
DzieńZaDniem

  
30 V /poniedziałek/
Nie ma obiadu, bo nie ma mojej mamy. :-(
Jestem głodny! Siedzę i myślę o tym, co lubię jeść i pić. Kocham zupę
ogórkową, spaghetti i pączki. Bardzo lubię też frytki i pomidory. Chętnie jem
warzywa do obiadu, ale nie znoszę kapusty. Bardzo nie lubię białego sera  
z miodem i zupy pomidorowej. Owoce kocham. Do szkoły często biorę
gruszkę lub jabłko, czasem banana lub pomarańczę.
Piję dużo herbaty z cytryną. Lubię pić wodę i soki owocowe, ale nie znoszę
soku z ananasa. A Wy co lubicie jeść i pić? Czego nie lubicie?
O! Jest już moja mama. Idę jeść!!!
Pozdrawiam!
Dominik 

O mnie Moja klasa Strona główna Kontakt

DzieńZaDniem

zupę pomidorową
zupy pomidorowej
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1. Dlaczego Dominik myśli o jedzeniu?  ............................................................................ .
2. Co Dominik lubi jeść?................................................................................................ .
3. Czego Dominik nie lubi jeść? .................................................................................... .
4. Co Dominik lubi pić? ................................................................................................... .
5. Czego Dominik nie lubi pić? .......................................................................................... .
6. Co ty lubisz jeść? ..................................................................................................... .. .
7. Czego nie lubisz pić? .................................................................................................. .

11b. Proszę odpowiedzieć na pytania. 

12b. Proszę dopasować produkty do ich opakowań i podpisać obrazki. 

12c. Proszę uzupełnić.

Idziemy po zakupy

12a. Proszę posłuchać i powtórzyć. 

kostka      puszka      szklanka      paczka      słoik      butelka     karton

Karton /czego?/ soku

kostka    butelka    słoik 

puszka    szklanka    paczka    karton

herbata    woda    miód    cola

sok    masło

.....................

.....................

.....................

.....................

.........................

.........................

.....................karton soku

1. Kilogram (ryż) …..................…….......………… .

2. Litr (sok) …..................…….....…...........……… .

3. Dużo (herbata) ….......................……………. .

4. Mało (woda) ....................…………......……. .

5. Trochę (cukier) ………………….............…….. .

Uwaga! 
kupujemy:

10 deko (dkg) sera

30 deko kiełbasy



107LEKCJA 11

12d. Proszę uzupełnić zdania.

0. Kupuję (butelka, woda)  ...................................................................... .

- Nie kupuję ......................................................................................... .

1. Mama ma (kilogram, ryż) ..................................................................... .

- Mama nie ma .................................................................................... .

2. Brat kupuje (słoik, miód)  ...................................................................... .

- Brat nie kupuje .................................................................................. .

3. Widzę (kostka, masło) ........................................................................... .

- Nie widzę ............................................................................................ .

4. Tu jest (butelka, woda)  ........................................................................ .

- Tu nie ma ............................................................................................ .

5. Piję (szklanka, herbata) .......................................................................... .

- Nie piję ................................................................................................ .

13. Proszę uzupełnić tekst. 

Zakupy w naszym domu są zawsze zaplanowane.

Najpierw robimy listę, a potem każdy z nas wykonuje swój

plan. Ojciec kupuje (kilogram, cukier)0 ................................., 

(kostka, masło)1 ..........……………….…........……. i (karton, sok)2

……………………….…. . Mama (trochę, mięso)3 …...............…………………, 

a ja (słoik, miód)4 …………………………… . Niestety, nie mogę kupić ani (czekolada)5 

…………………………………ani (pączek)6 ………………………………… .

 REBUS

.......................................................

ik = dki

de +

butelkę wody

butelki wody

kilogram cukru
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14. Proszę wysłuchać dialogów i uzupełnić brakujące słowa. 

– Dzień dobry, jest 
kiełbasa krakowska?

– Nie ma ……...............… 
…….........................… .                   

– A czy jest miód?
– ………......…. też nie ma.

– Czy to już wszystko?
– Tak, ile ……………………..?
– 49 ………………………...… .
– Proszę bardzo.
– Dziękuję.

– Czy mogę prosić o ………....……?
– Proszę ………….................…. .
– Dziękuję. Ile ……….......………

biały ser?
– kilogram ……….......…..……….

kosztuje 25 …………..........… .

15. Proszę wstawić rz, ż, ó, u, h, ch. 

wa_ _ywa,  _ erbata,  ry_,  mi_ d,  ceb_ la,  gr_ szka,  tr_ skawka,  og_rek,  c_ kier

Projekt
Proszę narysować owoce i warzywa, o których nie mówiliście na lekcji. 
Czy umiecie je podpisać?

Fonetyka i ortografia

Proszę słuchać i powtarzać.I Proszę posłuchać i przeczytać.II

a) szcza     szczo     szczu     szcze     szczy
fszcza     fszczo     fszczu     fszcze     fszczy
fszcze    fszczebrzeszynie

b) chsza     chszo     chszu     chsze     chszy
 chszą     chszę     chszą          
chsząszcz     

c) tsza     tszo     tszu     tsze     tszy
ftszcia    ftszcio    ftszciu    ftszcie    ftszci
ftszcinie    

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie

I Szczebrzeszyn z tego słynie.


