
Temat1: Powtórzenie słownictwa i nauka dni tygodnia 

Szanowni Państwo, odpowiedzi do zadań proszę wysyłać na Teams, na grupie z języka 

angielskiego w zakładce ZADANIA. Proszę nie wysyłać zadań w wiadomościach 

prywatnych, ani w zakładce „Pliki”. Dziękuję  

Powtórzmy piosenkę z poprzedniej lekcji, posłuchaj i zaśpiewaj -> CD 2.36 lub karaoke CD 

2.37 

Słowniczek: 

Monday - poniedziałek 

Tuesday - wtorek 

Wednesday - środa 

Thursday - czwartek 

Friday - piątek 

Saturday - sobota 

Sunday - niedziela 

On Monday/Tuesday/Wednesday... - w 

poniedziałek/wtorek/środę... 

What day is it today? - Jaki dziś jest dzień? 

She goes swimming on Friday - ona chodzi 

pływać w piątek 

 

* Dni tygodnia zawsze piszemy z dużej litery. 

 

Podręcznik str. 46 

 

Ex.6. CD. 2.38. Posłuchaj i powtórz, następnie nazwij kolory podanych dni tygodnia. 

Zachęcam do posłuchania i zaśpiewania, mam nadzieję, że pamiętacie z lekcji  

 

 ->  https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ   „The days of the week” - dni tygodnia. 

 -> Zaśpiewaj  i zatańcz -> https://www.youtube.com/watch?v=lPgTdgvj_jc 

 

Ex. 7 Spójrzcie na terminarz. Spójrzcie na poniedziałek (Monday). Co w poniedziałek robi 

dziewczynka? 

Odpowiedź: She has art lesson on Monday.  Zgadnijcie odpowiedzi do reszty dni według 

podanego wzoru (ustnie). 

Następnie posłuchajcie nagrania CD 2.39 na temat terminarza dziewczynki. Do jednego dnia 

tygodnia brakuje opisu. Which day is missing? - którego dnia brakuje? 

 

terminarz - diary  

 

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str 44/zad 5,6 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=lPgTdgvj_jc
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 

 

 

Temat2: Powtórzenie słownictwa z lekcji 1-3. 
 

Zachęcam do ponownego odsłuchania piosenek z poprzedniej lekcji oraz CD 2.36 

 

Podręcznik str. 47. 

 

Ex. 8. Przerysujcie proszę tabelkę do zeszytu, ale bez znaków zapytania. Następnie 

posłuchajcie nagrania CD 2.40, i uzupełnijcie brakujące pola informacjami na temat tego, co 

robi nasz bohater Russel w podane dni tygodnia.  

Po uzupełnieniu tabelki można zadać pytanie: 

What does he do on (Monday)? Uczeń odpowiada ustnie.  

 

Ex. 9. Tongue twister/łamaniec językowy. Spójrzcie na obrazku, co na nich widzicie? 

Postarajcie się odpowiadać po angielsku.  

 

What can you see? - co widzicie? 

How many hippos can you see? - ile widzicie hipopotamów? 

Where are the hippos? - gdzie są hipopotamy? 

Where’s the girl? - gdzie jest dziewczynka? 

 

CD 2.41 Posłuchajcie i zaśpiewajcie. Zwróćcie uwagę na literki znaczone kolorem zielonym i 

czerwonym. Czy słyszycie podobieństwo w ich wymowie? Posłuchajcie i powtórzcie razem z 

nagraniem przynajmniej 3 razy. Następnie przeczytajcie łamańce tak szybko jak to możliwe.  

 

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 45/ zad. 7,8 


