
 Topic: The muffins- p.70-71 

Powtórzenie poprzedniej lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=jkOvpGEU4jo 

                                                    http://e-angielski.net/were2/ 

 

 

1. Popatrz na obrazki str 70. 

 Ex 2- posłuchaj- Why is Carla angry? (Dlaczego Carla jest zła?) 

           Posłuchaj jeszcze raz – zrób ćw 2 (T) /(F)- PRAWDA CZY FAŁSZ? 

 

2. Tworzenie pytań z „was” i „were”. Przepisz tabelkę do zeszytu. 

      

        Was / Were + osoba/there Tłumaczenie 

             Was 

             Was 

I, she, he, it? 

there (a plate)? 

Czy ja (ona/on/ono) byłam? 

Czy był tam (talerz)? 

             Were you, we, they ? Czy ty (my, wy,oni) byłeś? 

Where was 

Where were 

she? 

you? 

Gdzie ona była? 

Gdzie ty byłeś? 

 Aby utworzyć pytanie „was” i 'were” stawiamy przed osobą. 

 Możliwe odpowiedzi: Yes, I was/ No, I wasn't- Tak,ja byłam / Nie, nie byłam 

                                      Yes, we were/ No, we weren't – Tak, byliśmy/ Nie, nie byliśmy 

                        

 

3. Przetłumacz ustnie pytania z Get Grammar! 

Przykład: Was I at the park? - Czy ja byłam w parku 

4. Zrób ćw 3 i 4 str 71. Zapisz pytania z historyjki (str 70) w odpowiedniej kolejności do 

zeszytu.- tak jak w przykładzie. Odpowiedz krótko na pytania. 

5. Ćw 5- przeczytaj dialog. Wpisz „was”/”were” lub „wasn't/”weren't”. Posłuchaj i sprawdz. 

6. Ćw 7- Ułóż 4 pytania do kolegi dotyczące zeszłej soboty. Zapytaj o miejsca z ćw 6. Zacznij 

od 'Were” i „Was”. Odpowiedz udzielając odpowiedzi o swojej rodzinie. 

np. Was your sister at the cinema last Saturday? Yes, she was 

      Were your parents …................................? 

7. Ćw 8- posłuchaj piosenki, zaśpiewaj. 

  

 

Topic: Is it far? - Czy to daleko? 
 

             1. Przepisz słówka do zeszytu 

look for- szukać 

go straight on- idź prosto 

then turn left/ right- potem skręć w prawo/w lewo 

go past- miń 

on the left/right- po lewej/prawej 

opposite- naprzeciwko 

 

2. Ćw 1- posłuchaj dialogu. Gdzie idzie turysta? 

3. Ćw 2- posłuchaj zwrotów, powtórz. Postaraj się przeczytać samodzielnie i przetłumaczyć. 

Sprawdź swoje odpowiedzi str 75- LESSON 5.4 

4. Ćw 4- Przeczytaj dialog. Wpisz do zeszytu poprawne odpowiedzi. Na podstawie dialogu 

zdecyduj który budynek A, B, czy C to biblioteka na mapie (ćw 5). 

5. Ćw 5- posłuchaj wskazówek. Ustal które budynki to stadion i supermarket. 

https://www.youtube.com/watch?v=jkOvpGEU4jo
http://e-angielski.net/were2/


6. Ćw 6- Wyobraź sobie że ktoś pyta cię o drogę do banku. Opisz jak tam dojść. Użyj 

wskazówek z ćw 2. 

A. How can I get to the bank?  B …............................ 

  

Topic: Utrwalenie wiadomości- exercises 

  
Powtórka: 

Posłuchaj i zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=X4-61jfeD7M 

 

 

Wykonaj zadania w ćwiczeniach : str 44-45. 

https://www.youtube.com/watch?v=X4-61jfeD7M

