
Klasa I B

Zabawy z New English Adventure – w domu nie musi być nudno! 

Zapraszam rodziców do korzystania z portalu eDesk, w którym znajduje się 
mnóstwo materiałów do zabawy z językiem angielskim.

Na cały okres zamknięcia szkół eDesk został otwarty dla wszystkich i do rejestracji 
nie jest potrzebny kod aktywacyjny. Każdy rodzic może bezpłatnie zarejestrować 
swoje dziecko i skorzystać ze wszystkich materiałów do kursu New English 
Adventure.

Więcej informacji na stronie pearson.pl/domowaszkola. 
A tutaj mają Państwo listę tematów  zgodną z podstawą programową z uwzględnieniem 
konkretnych ćwiczeń z podręcznika i ćwiczeniówki "NEW ENGLISH ADVENTURE" 
do realizacji w najbliższym czasie zgodnie z zaleceniami  ministra oświaty dotyczącymi 
zdalnej nauki w okresie pandemi.

Data: 24.03.2020

Temat: Ćwiczenia utrwalające – części ciała, przymiotniki "long", short".
Ćwiczeniówka: strona 40 i 41 ćwiczenia: od 9 do 12.

Data: 26.03.2020

Temat: Utrwalamy liczby od 1 do 10 i nazwy części ciała.
Podręcznik: strona 43 ćwiczenia: 16 i 17( narysuj swój portret i opisz go w języku 
angielskim).
Ćwiczeniówka: strona 43 ćwiczenia: 15 i 16.

Klasa III C 

Zabawy z New English Adventure – w domu nie musi być nudno! 

Zapraszam rodziców do korzystania z portalu eDesk, w którym znajduje się 
mnóstwo materiałów do zabawy z językiem angielskim.

Na cały okres zamknięcia szkół eDesk został otwarty dla wszystkich i do rejestracji 
nie jest potrzebny kod aktywacyjny. Każdy rodzic może bezpłatnie zarejestrować 
swoje dziecko i skorzystać ze wszystkich materiałów do kursu New English 
Adventure.



Więcej informacji na stronie pearson.pl/domowaszkola. 

Data: 24.03.2020

Temat: Fun and adventure! Nauka słownictwa.
Podręcznik: strona 50 ćwiczenia: 14 i 15.

Ćwiczeniówka: strona 48 ćwiczenia: 13 i14.

Data: 25.03.2020

Temat: Revision 6. Powtórzenie wiadomości.
Ćwiczeniówka: strona 49 ćwiczenia: 15 i 16.

Klasa V D

Data: 25.03.2020

Temat: Czas przeszły past simple czasownika “be”.
Podręcznik: strona 78 (nauczyć się form czasownika w czasie przeszłym z ćwiczenia 1);
ćwiczenia: od 2,5,6.

Data: 27.03.2020

Temat: Utrwalenie form “was, were”.
Ćwiczeniówka: strona 34 ćwiczenia: 1,2.

Klasa VI D

Data: 25.03.2020

Temat: UNIT 6. Shopping – nauka słownictwa.
Podręcznik: strona 75 (nauczyć się słownictwa) ćwiczenia: od 1 do 5.

Data: 26.03.2020

Temat:  Utrwalenie słownictwa.
Ćwiczeniówka: strona 32 ćwiczenia: 1,2,4,5.

Klasa VII B (grupa dziewcząt)

Data: 26.03.2020

Temat: UNIT 7. Music – nauka słownictwa.
Podręcznik: strona 80 - 81 (nauczyć się słownictwa) ćwiczenia: od 1 do 5.

Data: 27.03.2020

Temat: A song. READING. Rozumienie tekstów czytanych.



Podręcznik str. 82 ćwiczenia:1,2,3.
Ćwiczeniówka: strona 28 ćwiczenia: 1,2.

Klasa VIII B 

Data: 25.03.2020

Temat: Nauka i technika. UNIT 9. Nauka słownictwa. 
Podręcznik: strona 76 (nauczyć się słownictwa) ćwiczenia: od 1 do 6.

Data: 30.03.2020

Temat: Utrwalenie słownictwa. Słowotwórstwo. Ćwiczenia.
Słowotwórstwo: podręcznik str. 76 (ramka na dole).
Ćwiczeniówka: strona 90 ćwiczenia: 1,2,3,4.

VIII C (grupa chłopców)

Data: 26.03.2020

Temat: Nauka i technika. UNIT 9. Nauka słownictwa. 
Podręcznik: strona 76 (nauczyć się słownictwa) ćwiczenia: od 1 do 6.

Data: 27.03.2020

Temat: Utrwalenie słownictwa. Słowotwórstwo. Ćwiczenia.
Słowotwórstwo: podręcznik str. 76 (ramka na dole).
Ćwiczeniówka: strona 90 ćwiczenia: 1,2,3,4.


