
 
 

Klasa 3b – 04.05.2020 

Lesson 

Topic: Zadania powtórzeniowe.  

Odpowiedzi na poniższe zadania proszę zapisać w zeszycie:  

Zadanie 1  

Utwórz pytania i odpowiedz na nie. 

1.What’s / ? / name / your 

2. How / ? / you / are 

3. I’m / thanks, / fine / you / and / ? 

Zadanie 2  

Przetłumacz na język polski poniższe wyrażenia: 

1.Come in. 

2.Sit down. 

3.Open your books. 

4.Read. 

5.Write. 

6.Say. 

Zadanie 3  

Przetłumacz na język polski poniższe wyrażenia: 

1.Hello. What’s your name? 

2.This is your bag. 

3. It’s a chair.  

Zadanie 4  

Popatrz i odpowiedz na pytania:  



 
 

 

 

1.How many pencils? 

There are……………………………… 

 

 

 

 

2. How many bags? 



 
 

 

3. How many rulers? 

 

 

 

4. How many chairs? 

 

Proszę obejrzeć poniższy filmik i powtarzać wymowę używanych tam zwrotów. Podczas 

czwartkowej lekcji na teams, będę tłumaczyć dzieciom te wyrażenia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QINYTZ7iEDA 

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie. Będę je sprawdzać także proszę być 

systematycznym w ich wykonywaniu.  



 
 

Jeśli uczniowie lub rodzice mają jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, 

postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 

 

 

Klasa 3b – 06.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 07.05.2020. 

(Uczeń, który nie realizował tematu na platformie powinien zrealizować ten temat 

samodzielnie).  

Lesson 

Topic: Powtórzenie zwrotów z działu „Hello”.  

Odpowiedzi na poniższe zadania proszę zapisać w zeszycie:  

Zadanie 1  

Przeczytaj i pokoloruj.  

1.It’s red. It’s numer one.  

2. It’s yellow. It’s numer three. 

3. Number nine is green and numer six is orange.  

4. Number seven isn’t blue. It’s black.  

5. It’s blue. It’s numer four.  
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Zadanie 2  

Przeczytaj i napisz o sobie wykorzystując słówka z ramki.  

 

I like………….. and ………………….. 

I don’t like …………………… 

My favourite food is …………………….  

 

Zadanie 3  

Przeczytaj i połącz pytanie z odpowiedzią. 

1.What’s your name?     A. I’m fine, thanks. 

2.How are you?      B.My name’s Peter. 

3.What’s your favourite colour?   C. No, I’m Paul. 

4.How old are you?     D. It’s blue. 

5.Are you Tom?      E. I’m eight. 

 

 

Proszę poćwiczyć wymowę poniższych wyrażeń z filmu animowanego oglądanego w 

poniedziałek (Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je przetłumaczyć): 

1.This is the queen.  

2.She’s bad. 

3.She wants to make a magic potion. 

4.She makes the magic potion. 

5.What colour is it? 

6.The potion is black. 

7. It’s red. 

8.It’s green. 

9.A green potion. 

10.She drinks the green potion. 

11.My hands. 

12.Look at her hands. 

13.What’s happening? 

ice cream         chocolate               cake              carrot                  salad 



 
 

14. a witch 

15.Here is the queen. 

16.She’s beautiful. 

17.She’s dangerous. 

18.An ugly witch. 

19.An ugly witch in a black dress. 

20.She’s good. 

21.Her friends love her. 

22.Snow White is in danger. 

23.Be careful Snow White. 

24.Her friends want to help her.  

25.The witch runs away. 

26.Snow White is happy with her friends. 

27.It’s morning in the jungle. 

28.The leaves are green. 

29. The water is blue. 

30. The flowers are pink. 

31.What beautiful colours! 

32.What a beautiful day! 

33.Mowgli is happy to live in the jungle. 

34.There are colours everywhere 

35.But when night comes everything is blue in the jungle. 

36.Goodnight. 

37.What do you see in the jungle? 

38.Elephants. 

39. A grey elephant. 

40.Monkeys. 

41.Brown monkeys. 

42.Bananas. 

43.Yellow bananas. 



 
 

44.Coconut. 

45.A brown coconut. 

46.Leaves. 

47.Green leaves. 

48.And flowers everywhere. 

49.These flowers are pink. 

50.This flower is white. 

51.The jungle is beautiful. 

52.Here are two magicians. 

53.She’s mean. 

54.He’s nice. 

55.They’re going to have a duel. 

56.A magic duel. 

57.Here’s a pink crocodile. 

58.Here’s a blue tortoise. 

59.A blue rabbit 

60.A pink fox 

61.Who’s going to win? 

62.Who’s the best magician? 

63.Who’s that? 

64.He’s a blue crab. 

65.She’s a pink rhinoceros. 

66.Where’s madam mim? 

67.Here she is. 

68.She’s a dragon. 

69.I win. 

70.I’m a germ. 

71.Merlin is a germ now. 

72. She’s green. 

73.Red. 



 
 

74.Blue. 

75.She’s sick. 

76.Merlin is the best magician. 

77.An ugly dragon 

78. Green leaves  

79. Pink dress 

80.Blue sky 

81.Black potion 

82.Purple flower 

83.Yellow bananas 

84.Red car 

85.Donald’s painting his car. 

86.He’s painting his car red. 

87.What a beautiful colour! 

88.Here comes a little bird. 

89.He’s walking on the car. 

90.Donald has to paint the car again. 

91.Here comes the little bird again. 

92.Donald’s car. 

93.Stop! 

94.The paint 

95.The car 

96.Now there are too many colours. 

97.Donald doesn’t want these colours. 

98.He wants a red car. 

99.White dress 

100.Purple flower 

101.Black bird 

102.Grey elephant 

103. Brown coconut  



 
 

104. Pink rhinoceros 

105.Goofy is sick. 

106.The queen is becoming a witch. 

107. Merlin is a nice magician. 

108.This is a magic duel. 

109. What colour is Donald’s car? 

110. Donald’s car is red. 

111.What colour is the tortoise? 

112.The tortoise is blue. 

113. What colour are the leaves? 

114. The leaves are green. 

115.What colour are the monkeys? 

116.The monkeys are brown. 

 

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie. Będę je sprawdzać także proszę być 

systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli uczniowie lub rodzice mają jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, 

postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 

 

W każdy czwartek w godzinach 9.00-9.30 „spotykamy się” na platformie TEAMS.  
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