
Temat 1: Nauka o harcerstwie - słownictwo oraz utrwalenie materiału z działu 

6. 

Celem lekcji będzie nauka słownictwa wspomnianego w temacie oraz stworzenie plakatu. 

Podręcznik str.50 

Słowniczek:  

Kayaking - pływanie kajakiem 
Do archery - uprawiać łucznictwo 
Climbing - wspinanie się 
Adventure - przygoda 
Scout - harcerz 
Scarf - szalik 

Uniform - mundurek 
He’s wearing - on ma na sobie... 
She’s wearing - ona ma na sobie... 
Get badges - otrzymać odznaki 
Neckerchief - apaszka 
Lots of - wiele

 

Ex 14. Spójrzcie na obrazki i odpowiedzcie na pytania: 

What can you see? - co widzicie? 

What badges can you see? - jakie widzicie odznaki? 

What is a neckerchief? - czym jest „neckerchief”? 

Posłuchajcie nagrania CD 2.47 jednocześnie śledząc tekst. Sprawdźcie swoje odpowiedzi. 

Następnie przeczytajcie tekst samodzielnie. 

Ex 15. Przeczytajcie zdania od 1-4 i dopasujcie je do zdań a-d. Zapiszcie zdania w zeszycie. 

Ex 16. Stworzenie plakatu - uczniowie rysują obrazki wykonywanych przez harcerzy 

czynności, typowe ubrania oraz niektóre z odznak do zdobycia. Następnie opisują plakat 

zdaniami: 

You can do… 

You can go… 

You can wear… 

You can get… 

 

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 48/zad. 13, 14 

Prace wysyłamy na Teams do zakładki ZADANIA, dziękuję za dotychczasowe prace, staram 

się sprawdzać najszybciej jak to możliwe. Wszystkie zadania dochodzą  

 



Temat2: Powtórzenie wiadomości z Unitu 6. Samoocena. 

Podręcznik str. 51. 

Ex 17.  

 Przeczytajcie zdania 1-6 i spróbujcie odgadnąć czy są one prawdziwe czy fałszywe w 

odniesieniu do Pana Fredricksena.  

 Następnie posłuchajcie nagrania CD 2.48. i odpowiedzcie na pytania, które usłyszycie. 

Należy zatrzymać nagranie po zdaniu, dać dzieciom czas na zastanowienie się, 

następnie odsłuchać odpowiedzi.  

 Posłuchajcie nagrania jeszcze raz i odpowiedzcie na pytania: 

What does Mr Fredricksen do on Saturday? - co Pan Fredricksen robi w sobotę? 

What does he do on Sunday? - co on robi w niedzielę? 

 Po zakończeniu tego zadania posłuchajcie piosenki z działu 6 i zaśpiewajcie CD 2.36 

 

Ex 18. W zeszycie narysujcie co robicie w wybrany przez was dzień tygodnia i podpiszcie go 

według wzoru. Zachęcam do napisania więcej niż 1 zdania  

 

Dla chętnych -> zeszyt ćwiczeń str. 49/zad. 15, 16. 


