
Klasa 4b grupa dziewcząt – 06.05.2020 

JEST TO TEMAT REALIZOWANY NA PLATFORMIE TEAMS W DNIU 06.05.2020. 

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

samodzielnie).  

Lesson 

Topic: Wprowadzenie nazw czynności dnia codziennego.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 89 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 89 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 1,2,3 p. 38 (ćwiczeniówka).  

Identifying topic words 

Proszę o zrobienie Ex.1,2,3,4,5,6 p. 91 (podręcznik). (ZADANIA NA RÓŻOWO).  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie i ćwiczeniówce. Będę je sprawdzać 

także proszę być systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli macie jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak najszybciej 

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 

 

W każdą środę w godzinach 10.30-11.00 „spotykamy się” na platformie TEAMS.   

 

 

Klasa 4b grupa dziewcząt – 07.05.2020 

Lesson 

Topic: „Tomek and friends” – praca z tekstem.  

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 90 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je 

przetłumaczyć za pomocą słownika internetowego.  

Proszę o zrobienie Ex. 2,3,4 p. 91 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 38 (ćwiczeniówka). 

Proszę o zrobienie Ex. 1,2,3 p. 39 (ćwiczeniówka).  

 

Te zadania proszę wykonywać normalnie w zeszycie i ćwiczeniówce. Będę je sprawdzać 

także proszę być systematycznym w ich wykonywaniu.  

mailto:angielskizdalnie@op.pl


Jeśli macie jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak najszybciej 

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 

 

 

Klasa 4b grupa dziewcząt – 08.05.2020 

Lesson 

Topic: Jak kupić bilet w autobusie? – ćwiczenia w mówieniu.  

Proszę o powtórzenie wyrażeń z Ex. 1 p. 93 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 3 p. 93 (podręcznik).  

Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 93 (podręcznik).  

 

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

systematycznym w ich wykonywaniu.  

Jeśli macie jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak najszybciej 

odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące lekcji.  

angielskizdalnie@op.pl 
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