
Klasa 3b – 27.04.2020 

Lesson 

Topic: Czytanie historyjki.  

Proszę o przeczytanie historyjki ze strony 64 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę 

przetłumaczyć je w słowniku internetowym. 

Proszę o zrobienie Ex. 12 p. 65 (podręcznik). Uczniowie czytają teksty, patrzą na obrazki i wpisują w 

lukę poprawną dyscyplinę sportową.  

Proszę o zrobienie Ex. 18 p. 67 (podręcznik). Uczniowie rysują siebie i swojego przyjaciela. Następnie 

piszą o tym co lubią i czego nie lubią i co przyjaciel lubi i czego nie lubi.  

Proszę o zrobienie Ex. 8 p. 62 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają zdania, wpisując w luki „likes” 

lub „doesn’t like” zgodnie z obrazkami.  

Proszę o zrobienie Ex. 9 p. 62 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają pytania i odpowiadają na nie: Yes lub 

No.  

Proszę o zrobienie Ex. 10 p. 63 (ćwiczeniówka). Używając wyrazów podanych w ramce, uczniowie 

piszą zdania zgodnie z rysunkami.  

Proszę o zrobienie Ex. 11 p. 63 (ćwiczeniówka). Uczniowie uzupełniają dialog wyrazami z ramki.  

 

Po wykonaniu zadań proszę aby rodzic zrobił zdjęcie wykonanych zadań w zeszycie i ćwiczeniówce i 

wysłał mi na e-mail: angielskizdalnie@op.pl  do środy 29.04.2020. 

Chciałabym w ten sposób monitorować pracę uczniów.  

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

najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.  

 

 

 

Klasa 3b – 29.04.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 30.04.2020. (Uczeń, który nie 

realizował tematu na platformie powinien zrealizować ten temat samodzielnie).  

 

Lesson 

Topic: „Extreme sports” – praca z tekstem.  

Proszę o przepisanie poniższych słówek do zeszytu:  

rodeo riding – przejażdzka rodeo (koń obraca się i podskakuje, a jeździec musi próbować się na nim 

utrzymać) 

scuba diving – nurkowanie z aparatem tlenowym 
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rock climbing – wspinaczka skałkowa  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 66 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę 

przetłumaczyć je w słowniku internetowym.  

Proszę o zrobienie Ex. 17 p. 67 (podręcznik). Uczniowie wybierają właściwe słowo patrząc na 

ilustrację.  

Proszę o zrobienie Ex. 12 p. 64 (ćwiczeniówka). Uczniowie śledzą linie, aby połączyć dzieci z 

przedmiotami i zakreślają w zdaniach właściwe zwroty zgodnie z odkrytymi informacjami. 

Proszę o zrobienie Ex. 13 p. 64 (ćwiczeniówka). Uczniowie podpisują rysunki wyrazami ułożonymi z 

rozsypanek literowych.  

Proszę o zrobienie Ex. 14 p. 65 (ćwiczeniówka). Uczniowie odpowiadają na pytania zgodnie z 

obrazkiem.  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w ćwiczeniówce. 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” również na platformie TEAMS. Będziemy 

realizować lekcję z dnia 29.04.2020.  
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