
Temat1: Powtórzenie nazw czynności życia codziennego oraz podawania 

godzin. 

 

1. Posłuchaj i zaśpiewaj - CD 2.21 oraz wersja karaoke 2.22 

2. Posłuchaj -> https://www.youtube.com/watch?v=cs81UdOc9TU 

3. Podręcznik str. 41/zad. 13. Spójrz na obrazki i przeczytaj na głos zdania w chmurkach. Odpowiedz 

Yes lub No. Jeśli godzina podana w tekście nie zgadza się z obrazkiem, podaj prawidłową godzinę.  

4. Można zadać dziecku pytania np. - What time does he (read a book)? - o której godzinie on (czyta 

książkę). Uczeń odpowiada: At (nine o’clock). 

5. Dla chętnych: Zeszyt ćwiczeń str. 39/ zad. 11 i 12 

6. Dla chętnych: w ramach powtórzenia wiadomości zachęcam również do wykonania w podręczniku 

str. 43/ zad. 18. W zadaniu 18 należy posłuchać nagrania CD 2.31 i po każdym pytaniu zatrzymać 

nagranie, aby uczeń mógł na nie odpowiedzieć pełnym zdaniem np. 1. He gets up at six o’clock./ 2. 

He has lunch at…/3. He goes to bed at.... 

Następnie proszę o wykonanie ćwiczenia nr  15 ze str. 41 (zeszyt ćwiczeń). 

7. Dla chętnych PROJECT: narysuj i opisz swój wymarzony dzień. Wykorzystaj poznane nazwy 

czynności oraz godziny. Wykorzystaj wzór dostępny w podręczniku na str. 43/zad19. Napisz 

przynajmniej 4 zdania. Prace (zdjęcia, skany) możecie wysyłać na grupę z j. angielskiego w Microsoft 

Teams. Chętnie je zobaczę!  

 

Temat2: Strefy czasowe - nauka słownictwa oraz utrwalenie materiału z 

działu 5. 

Podręcznik str. 42./ zad. 15 

Słowniczek: 

Our Earth - nasza Ziemia 

Sun - Słońce 

It’s daytime - jest dzień 

It’s night - jest noc 

It goes round - obraca się 

Half of - połowa 

Dark - ciemny 

Japan - Japonia 

Poland - Polska 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cs81UdOc9TU


 

 Spójrzcie na obrazek. Co widzicie? Czy wiecie, jakie Państwa wskazują czerwone strzałki? 

 Posłuchajcie nagrania CD 2.30. Sprawdźcie Wasze odpowiedzi. 

 Posłuchajcie nagrania ponownie i przeczytajcie na głos. 

 Zad. 16. Odpowiedz na pytania Yes - jeśli są prawdziwe i No - jeśli fałszywe. Podaj prawidłową 

odpowiedź. 

 Posłuchaj i zaśpiewaj  -> https://www.youtube.com/watch?v=qS21Dk1j40w 

 Posłuchaj i zaśpiewaj  -> https://www.youtube.com/watch?v=plrC_OhEHJM 

 Posłuchaj i zaśpiewaj  -> https://www.youtube.com/watch?v=PS0k8mODHCY 

 

Dla chętnych: Zeszyt ćwiczeń str. 40/zad. 13 i 14. 
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