
Temat1: Edukacja przyrodnicza: opisywanie ciekawych miejsc na świecie. 

Wykonanie mapy Polski. 

Słowniczek: *Polecam posłuchać wymowy poniższych słów na www.diki.pl, gdyż 

transkrypcja słów, którą poniżej podaje nie do końca wyraża autentyczną wymowę. Np. w 

słowie „China” nie ma dźwięku „cz” tylko coś pomiędzy „cz” a „ć”.  

Island /ailend/ - wyspa 

Town - miasteczko 

Dear Grandma - Droga Babciu 

Greece /griis/ - Grecja  

China /czaina/ - Chiny 

River - rzeka 

Rainforest - las deszczowy 

Long - długi/a 

Here /hir/- tutaj 

Lake /leik/ - jezioro

 

Podręcznik str. 58. 

Ex 14. Look! Postcards! Spójrzcie, pocztówki! Posłuchajcie nagrania CD 3.16 i podajcie numer 

zdjęcia, którego opis usłyszycie. Warto zatrzymać nagranie po każdej części i zapytać: 

Which picture? - który obrazek? 
U: One/two/three/four 
 
(*Odpowiednia kolejność: 2,4,3,1) 
 

Spróbujcie również nazwać miejsca, które widzicie na obrazkach używając wyrażeń „here is” 

oraz  „there are” np. 

There is a (river) 

There are (big mountains) 

 

Ex 15. Przeczytajcie pocztówkę i zastanówcie się, jakie słowa z ramki pasują w puste miejsca. 

Przyporządkujcie je w odpowiedni sposób. Zachęcam, aby zapisać cały tekst w zeszycie  

 

(Odp: island, town, white, like) 

 

 Dla chętnych -> zachęcam do stworzenia własnej pocztówki z Polski i podpisania jej 

jednym lub kilkoma wyrazami, które opiszą przedstawiony krajobraz np. 

- Mountains in Poland - góry w Polsce  

- River in Poland - rzeka w Polsce 

- Baltic Sea in Poland - Morze Bałtyckie w Polsce 

 

 Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 56/ zad. 13 i 14 

 



Temat2: Powtórzenie materiału z działu 7. 

 

Zachęcam do utrwalenia piosenek oraz zadań na słuchanie z działu 7: 

 

 CD 3.5 oraz CD 3.6 - posłuchaj i zaśpiewaj 

 CD 3.8 - posłuchaj i powtórz na głos całe zdania (str.54), można również wskazać 

obrazki w książce 

 CD 3.10 - Tongue Twister - posłuchaj, zaśpiewaj 

 CD 3.12 - posłuchaj historyjki, odegraj scenki wspólnie z rodziną  

 CD 3.14 - posłuchaj i wskaż obrazek (str. 57) 

 Dla chętnych - Posłuchaj i zaśpiewaj -> https://www.youtube.com/watch?v=5-DeiXPJ3H8 

 

Podręcznik str. 59 

 

Ex 17. Przeczytajcie uważnie zdania pod obrazkiem i odpowiedzcie Yes jeśli opis zgadza się z 

obrazkiem lub No jeśli się nie zgadza. 

 

Ex18. Spójrzcie na środki transportu w ramce. Podajcie ich nazwy ustnie. Następnie 

narysujcie w zeszycie podobny krajobraz do tego z zad. 17 i dorysujcie na nim dowolną ilość 

wybranych przez was środków transportu. Następnie opiszcie obrazek ustnie lub pisemnie, 

tak jak w zad. 17. Np. 

 

There is one car. 

There are four tractors. 

There is a plane. 

There are six boats.  

 

Można dopisać również miejsce np. There is a plane in the sky - Tam jest samolot na niebie. 

 

Dla chętnych zeszyt ćwiczeń str 57/zad. 15 i 16. 

 

 

Przypominam, że zadania wysyłamy na grupie z j. ang w zakładce ZADANIA na 

określony w planie tydzień  

https://www.youtube.com/watch?v=5-DeiXPJ3H8

