
Wtorek, 26. 05. 2020 r.  

 

                                                        Lesson  

Subject:  Sprawdzian umiejętności z rozdziałów 5 – 6 .  

Należy ściągnąć dokument (karta pracy) w Wordzie, uzupełnić i odesłać do 

godziny 20.00 (wtorek). 

Pliki dźwiękowe będą również dostępne na stronie szkoły.  

 

 

Uwaga!  

Podane niżej zadania dotyczą tylko uczniów, którzy z różnych powodów nie 

będą mogli uczestniczyć w zajęciach online w dniach 25 – 29 maja 2020 r.  

Wszyscy obecni na zajęciach online będą pracować z materiałami z podręcznika 

i zeszytu ćwiczeń.  

 

 

Środa, 27. 05. 2020 r.  

 

                                                           Lesson  

Subject: Poznajemy nazwy różnych zwierząt.  

 

Podręcznik str. 94 – 95  

Na dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie nazwy dzikich zwierząt z klas młodszych.  

1. Ćw. 2/95 (CD. 3.19) Wysłuchaj i powtórz. Których zwierząt nie ma na 

fotografii na str. 94?  



Nazwy dzikich zwierząt- Wordlist str. 103 (podręcznik) 

2.  Wykonaj ćw. 3,4,5/ 95 (podręcznik) 

3. Praca domowa  

Zeszyt ćwiczeń str. 60 – do przesłania  

 

Piątek, 29. 05. 2020 r.  

 

                                                            Lesson  

Subject:       Uczę się stosować czas Present Simple w przeczeniach.  

 

Podręcznik str. 96 – 97  

1. Wiesz już, że Present Simple to czas teraźniejszy. Stosujemy go, gdy chcemy 

powiedzieć o czynnościach, które zwykle robimy (daily routine/ daily activities).  

                              

                                         I hang out with my friends. 

                                       Spotykam się z przyjaciółmi.  

Jeśli chcesz zaprzeczyć, użyj operatora do not (don`t) – nie  

                                       I don`t (do not) hang out with my friends.  

                                       Nie spotykam się z przyjaciółmi. 

Operatora do not (don`t) używamy do wszystkich osób w l. mn. oraz do 1 i 2 os. 

l. poj. 

W 3 os. l. poj. użyj operatora does not ( doesn`t ) – nie 

Operator posiada końcówkę – es. Czasownik w zdaniu z tym operatorem w 3 

os. l. poj. „traci” więc swoją końcówkę (-s, -es). Końcówka pozostaje jedynie 

przy operatorze does. 



  He gets up early.  

He does not get up early.  

2. Obejrzyj filmik na Myenglishlab/ i  uważnie przeczytaj informacje z ramki GET 

GRAMMAR! ( podręcznik str. 97) 

3. Wykonaj ćw. 6, 7/ 97 (przepisz zdania w całości) 

4. Przypomnij sobie nazwy zwierząt ćw. 9/97 (podręcznik) 

5. Praca domowa 

Zeszyt ćwiczeń str. 61 – do przesłania  

 

Poniżej umieściłam link z słownictwem do dzisiejszej lekcji. 

Warto skorzystać. Znajdziecie tam oprócz fiszek („karteczek” ze słówkami), 

mnóstwo innych ćwiczeń, gier i testów. Pamiętajcie! 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!!! 

https://quizlet.com/246497101/level-a1-lesson-71-wild-animals-dzikie-

zwierzeta-flash-cards/ 

 

 

https://quizlet.com/246497101/level-a1-lesson-71-wild-animals-dzikie-zwierzeta-flash-cards/
https://quizlet.com/246497101/level-a1-lesson-71-wild-animals-dzikie-zwierzeta-flash-cards/

