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Ważne słowa

picture   pink  red    orange yellow

green  blue   purple brown  grey

black-and-white   sky    grass butterfly

fox         panda         monster         rabbit
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Wysłuchaj historyjki nr 43 z płyty
do podręcznika New Bingo 1 i powtórz zdania.

Hello children!
Witajcie    dzieci!

My name is Hugo. Hugo the Artist!
Nazywam się        Hugo.      Hugo        Artysta!

I like painting. I like colours.
Lubię    malować.     Lubię      kolory.

Look at  my picture.  Look at  the colours:
Popatrzcie na mój   obrazek.    Popatrzcie na      kolory:

pink,   red,    orange,   yellow,
różowy, czerwony, pomarańczowy,    żółty,

green,  blue  and  purple.
zielony,  niebieski    i       fioletowy.

Look at  the sky. The sky  is   blue.
Popatrzcie na      niebo.           Niebo     jest niebieskie.

Look at  the grass. The grass  is  green.
Popatrzcie na     trawę.              Trawa       jest  zielona.

Look at  the butterfly. The butterfly  is  pink.
Popatrzcie na           motyla.                        Motyl            jest różowy.           
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Look at  the fox. The fox  is   orange.
Popatrzcie na        lisa.            Lis       jest  pomarańczowy.

Look at  the panda. 
Popatrzcie na       pandę.

The panda  is  black-and-white.
Panda        jest           czarno-biała.

Look at  the monster.
Popatrzcie na       potwora.

The monster is purple.
Potwór         jest fioletowy.

Look at  the rabbit. The rabbit is brown.
Popatrzcie na      królika.               Królik      jest brązowy.

And now  look  at me! I am grey.
A     teraz popatrzcie na  mnie! Ja  jestem szary.

Grey  is  beautiful!
Szary    jest     piękny!

Do you like  my picture?
Czy podoba Wam się mój     obrazek?
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Czy potrafisz wpisać brakujące wyrazy?

Hello children!

My name is Hugo. Hugo the Artist!

I like painting. I like colours.

Look at my p__________. Look   at the colours:

P_________,  r_________,  o__________,  y_________,

g__________,  b__________ and  p__________.

Look  at the s__________. The sky is  blue.

Look  at the g__________. The grass is  green.

Look  at the b__________. The butterfly  is  pink.

Look  at the f__________. The fox is  orange.
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Look  at the p__________. 

The panda  is  b__________-and-w__________.

Look  at the m__________.

The monster  is  purple.

Look  at the r__________. The rabbit is b__________.

And now look at me!  I  am  g___ ___.

Grey  is   beautiful!

Do you like my picture?

Czy potrafisz już samodzielnie przeczytać historyjkę?

Oceń swoje umiejętności – zamaluj odpowiednią buźkę:

Super     Good      Poor 


