
Topic: Going places/ book p. 94-95 

 

1.Str 103/ LESSON 7.1 oraz ćw 2 str 95 CD 3.21 

   przetłumacz środki transportu do zeszytu, powtórz wymowę 

2. Ćw 3- dopasuj pojazd do pytań 1-4 

3. Przepisz do zeszytu 

  

                by car/ plane/ bike/ tram itd.- samochodem/samolotem/rowerem/tramwajem itd 

                on foot- na piechotę 

                to take a taxi/bus/tram – podróżować taksówką/autobusem/tramwajem 

                to arrive- przyjechać 

                to leave-wyjechać 

                to get on- wsiadać 

                to get off- wysiadać 

                Don't worry /panic!– Nie martw się/ nie panikuj 

                 

     

4. Ćw 4 CD 3.22  Połącz obrazek z opisem/ wysłuchaj i sprawdź 

5. Ćw 5 CD 3.23  Posłuchaj dzieci a-e. Połącz z obrazkami 1-6 str 94 (1 obrazek nie 

pasuje) 

6. Ćw 7 CD 3.24  Posłuchaj i wybierz dobrą odpowiedź 

7. Ćw 8 Przeczytaj i wybierz dobrą odpowiedź a-c 

8. Ćw 9 Napisz który pojazd jest : najszybszy/najwolniejszy/najnudniejszy/najbardziej 

ekscytujący np. I think travelling by plane is the fastest. 

 

Topic: Elena didn't sleep well- (Elena nie spała dobrze) przeczenia/ str 96-97 

 

1. Przepisz do zeszytu: ZDANIA PRZECZĄCE W CZASIE PRZESZŁYM 

tworzymy.. 

                                    didn't + czasownik (I forma) 

 

np. I didn't stay at home.    Ja nie zatrzymałem się w domu. 

 

2. Get Grammar str 97- przetłumacz zdania na j. polski 

3. Ćw 2 str 96 CD 3.25 Posłuchaj o wyjeździe Amy. Zdecyduj T/F 1-5 

4. Ćw 6 str 97- zamień czasownik na przeczenie np. didn't go 

5. Ćw 7 Ułóż zdania 1-5 TWIERDZĄCE (      ) lub PRZECZĄCE (X) o Elenie 

 

np. Elena's family didn't go to France- Rodzina Eleny nie pojechała do Francji. 

      They went to Spain. - Pojechali do Hiszpanii. 

 

6. Ćw 8 Przepisz słówka z ramki i przetłumacz do zeszytu. Str 103 LESSON 7.2 

7. Ćw 10 Napisz 6 zdań- co Max zabrał/ nie zabrał na wakacje. Wykorzystaj obrazki z 

ćw 8 i 10. 

 

                       np. He took a backpack- On zabrał plecak. 

                  8.  Napisz 3 zdania przeczące do zeszytu o sobie; Czego nie robiłeś w weekend? 

  

                      np. I didn't eat pizza. 

 

                  

 

  



 

Topic: Practice/ ćwiczenia słownictwo i gramatyka 

 

              Ćwiczenia str 60-61 


