
Wszyscy uczniowie oprócz klas 0 i I zobowiązani są do wykonywania zadań na niżej podanych 
stronach i do sporządzania samodzielnych notatek w zeszycie – forma notatek zależy od was, 
róbcie je tak, żeby wam było dobrze się z nich uczyć, ważne, aby znalazły się tam nowe słowa 
i wyrażenia, a także gramatyka, zadania z podręcznika proszę wykonywać w zeszycie, zanim 
przystąpicie do pisania proszę zawsze pisać  nr strony i zadania, może się zdarzyć, że niektóre 
zadania z ćwiczeń też trzeba zapisać w zeszycie.  

Uczniowie klas VI-VIII proszeni byli na grupie, żeby wysyłać mi zdjęcia ze zrobionymi 
zadaniami, niektórzy się z tego wywiązują, potem jednak i tak wszyscy będą rozliczani z 
zadań, notatek i zdobytej wiedzy. Radzę na bieżąco iść z materiałem, żeby każdy wrócił z 
wiedzą na odpowiednim poziomie, bo czasu na omawianie wszystkiego od nowa, niestety, 
nie będzie.  Prace uczniów, którzy wysłali zdjęcia z zadaniami – będą ocenione. 

Uczniów klas VIII proszę aby poważnie podeszli do kwestii egzaminu ósmoklasisty i 
wykonywali przykładowe arkusze egzaminacyjne ze strony ministerialnej, ale i te które im 
wysyłam. Życzę wszystkim owocnej pracy i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce! 

Język angielski klasa „0” 
17.03.2020r. 

Temat: I know it.  Utrwalenie funkcji językowych wprowadzonych na wcześniejszych lekcjach. 

 

Powtórzenie struktur językowych i słownictwa z 6 rozdziału. 

CAN – umieć , móc potrafić 

Proszę aby uczniowie powtórzyli sobie nazwy poznanych czynności, przedstawili je ruchem, 
pośpiewali piosenki poznane w szóstym rozdziale. 

 

Jak będą mieli chęć, to dodatkowo w wolnym czasie mogą utrwalić sobie słownictwo poznane 
wcześniej poprzez piosenki, które mają na płytach przy podręczniku, ale i inne, takie jak:  

„Hello, how are you?” 

„Head, shoulders knees and toes” 

„Open, shut” 

„This is the way I draw at school” 

„I listen with my ears” 

„Teddy bear song” 

 

Zachęcam też do powtórki słownictwa poprzez następujące strony: 

https://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm 



https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=body%20parts

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/569/cialo

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclassroommagazines.
pport%2Flearnathome.html%3Ffbclid%3DIwAR3d_6AjuxxZSUp496ouT2U1KIw9rLjX5ZU
unFQlXdtq0pdGNdFpgMoFm3U&h=AT3HhKZkVABtLA8bMxpMDwj2Emie7SGANNIvD
tRj9CUKU196w0bxUHEDlwOW1AvMaW0v07RWRNGVBHWr8Vc4uTN
DkBU1Vgl9laSHwb-79gxXKndz1sa1NNcxEzn8HH2JroS

 

 

https://padlet.com/KNJO/wxc345r71fdw
 

HASŁO: KIDSenglishANIELA

 

20.03.2020 

Rozdział 7. 

Temat: We love fruit. 

Poznajemy nazwy owoców, słuchamy historyjki

 

 

Tematyka zajęć: 

 
Fruit. 
Poznajemy nazwy 
owoców, słuchamy 
historyjki. 

 

 

 

nity?localeId=1045&query=body%20parts 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/569/cialo-poziom-podstawowy

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclassroommagazines.scholastic.com%2Fsu
pport%2Flearnathome.html%3Ffbclid%3DIwAR3d_6AjuxxZSUp496ouT2U1KIw9rLjX5ZU
unFQlXdtq0pdGNdFpgMoFm3U&h=AT3HhKZkVABtLA8bMxpMDwj2Emie7SGANNIvD
tRj9CUKU196w0bxUHEDlwOW1AvMaW0v07RWRNGVBHWr8Vc4uTN

79gxXKndz1sa1NNcxEzn8HH2JroS 

https://padlet.com/KNJO/wxc345r71fdw 

HASŁO: KIDSenglishANIELA 

Poznajemy nazwy owoców, słuchamy historyjki, którą każdy uczeń ma na płycie. 

Umiejętności językowe: 

 

Słownictwo:
 

 Rozpoznawanie i nazywanie 
owoców. 
Określanie koloru 
owoców. 
Śledzenie historyjki. 
Powtarzanie zdań za 
nagraniem. 
Wskazywanie zdjęć 
w trakcie nagrania. 

 
Apple, lemon, 
watermelon, orange,
blueberry. Red,
yellow, blue, orange,
green. I like apples.
What fruit have you
got? 
I like my friends and
my friends like 
picnics. What colour
is an apple? Pick up
a watermelon. Pick
up a yellow fruit.

podstawowy 

scholastic.com%2Fsu
pport%2Flearnathome.html%3Ffbclid%3DIwAR3d_6AjuxxZSUp496ouT2U1KIw9rLjX5ZU
unFQlXdtq0pdGNdFpgMoFm3U&h=AT3HhKZkVABtLA8bMxpMDwj2Emie7SGANNIvD
tRj9CUKU196w0bxUHEDlwOW1AvMaW0v07RWRNGVBHWr8Vc4uTN-

 

Słownictwo: 

 
watermelon, orange, 
blueberry. Red, 
yellow, blue, orange, 
green. I like apples. 
What fruit have you 

I like my friends and 
 

picnics. What colour 
is an apple? Pick up 
a watermelon. Pick 
up a yellow fruit. 



 

18.03.2020 

Temat: Review 6. 

Utrwalenie wiadomości poznanych w szóstym rozdziale s.76 i 77, ćwiczenia str. 90 i 91

Zachęcam też do powtórki słownictwa poprzez następujące strony:

https://www.anglomaniacy.pl/bodyDic

https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=body%20parts

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/569/cialo

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclassroommagazines.scholastic.com%2Fsu
pport%2Flearnathome.html%3Ffbclid%3DIwAR3d_6AjuxxZSUp496ouT2U1KIw9rLjX5ZU
unFQlXdtq0pdGNdFpgMoFm3U&h=AT3HhKZkVABtLA8bMxpMD
tRj9CUKU196w0bxUHEDlwOW1AvMaW0v07RWRNGVBHWr8Vc4uTN
DkBU1Vgl9laSHwb-79gxXKndz1sa1NNcxEzn8HH2JroS

 

https://padlet.com/KNJO/wxc345r71fdw
 

HASŁO: KIDSenglishANIELA

 

19.03.2020 

Temat: Wonderful world. 

Podręcznik s. 78, 79 
Zeszyt ćwiczeń s. 94, 95 

Uczniowie poznają totemy Indian amerykańskich, którzy byli pierwszymi mieszkańcami Ameryki 
Północnej. Każde plemię miało swój totem, który symbolizował więź plemienia z przodkami.

Słownictwo: wing - skrzydło, teeth

Kształcone umiejętności:  
 

Znajomość środków językowych
Uczeń zna słowa potrzebne do 
opisu totemów. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza słowa i krótkie 
zdania oraz śpiewa piosenkę o 
częściach ciała. 

Kl. I 

Utrwalenie wiadomości poznanych w szóstym rozdziale s.76 i 77, ćwiczenia str. 90 i 91

Zachęcam też do powtórki słownictwa poprzez następujące strony: 

https://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm 

https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=body%20parts 

edzy.pl/platforma/kursy/569/cialo-poziom-podstawowy

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclassroommagazines.scholastic.com%2Fsu
pport%2Flearnathome.html%3Ffbclid%3DIwAR3d_6AjuxxZSUp496ouT2U1KIw9rLjX5ZU
unFQlXdtq0pdGNdFpgMoFm3U&h=AT3HhKZkVABtLA8bMxpMDwj2Emie7SGANNIvD
tRj9CUKU196w0bxUHEDlwOW1AvMaW0v07RWRNGVBHWr8Vc4uTN

79gxXKndz1sa1NNcxEzn8HH2JroS 

https://padlet.com/KNJO/wxc345r71fdw 

HASŁO: KIDSenglishANIELA 

Uczniowie poznają totemy Indian amerykańskich, którzy byli pierwszymi mieszkańcami Ameryki 
Północnej. Każde plemię miało swój totem, który symbolizował więź plemienia z przodkami.

, teeth-zęby, beak - dziób, chin - broda, totem 

Znajomość środków językowych 
 

 
 

Utrwalenie wiadomości poznanych w szóstym rozdziale s.76 i 77, ćwiczenia str. 90 i 91 

podstawowy 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclassroommagazines.scholastic.com%2Fsu
pport%2Flearnathome.html%3Ffbclid%3DIwAR3d_6AjuxxZSUp496ouT2U1KIw9rLjX5ZU

wj2Emie7SGANNIvD
tRj9CUKU196w0bxUHEDlwOW1AvMaW0v07RWRNGVBHWr8Vc4uTN-

Uczniowie poznają totemy Indian amerykańskich, którzy byli pierwszymi mieszkańcami Ameryki 
Północnej. Każde plemię miało swój totem, który symbolizował więź plemienia z przodkami. 



Uczeń opisuje wykonanego przez 
siebie stwora. 
Reagowanie 
Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela związane ze zdjęciami. 
 
 

Kl.II 
 
19.03.2020 
 
Temat: A school in Africa. 
 
Podręcznik s. 58, 59 
Zeszyt ćwiczeń s. 70, 71,76 

 
 
 
 
 
 

Poznajemy 
słowa związane z 
wyglądem, 
czytamy zdania o 
szkole w Afryce. 

Ponytail-kucyk, 
glasses -okulary, 
trousers-spodnie, 
uniform-
mundurek, 
shirt-koszula. 

I’m wearing … . He’s 
wearing … . She’s 
wearing … . Are you 
studying? Yes, I am. 
No, I’m not. Ania is 
drawing. 

 
 
 
Znajomość środków językowych 
Uczeń zna słowa związane z 
ubiorem i wyglądem. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń rozumie ogólny sens tekstu 
związanego ze zdjęciem. 
Uczeń rozumie tekst piosenki. 
Rozumienie wypowiedzi 
pisemnych 
Uczeń rozumie czytane zdania i 
wskazuje właściwe ilustracje. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza wyrazy i proste 
zdania za nagraniem 
Uczeń śpiewa piosenkę wspólnie z 
klasą. 
Reagowanie 
Uczeń prowadzi dialogi z kolegą 
lub koleżanką na temat różnych 
czynności. 

 

20.03.2020 

Kl.II 

Temat: Is he wearing sandals? 



Podręcznik s. 60, 61 
Zeszyt ćwiczeń s. 72, 73,77 
 

Poznajemy liczby 
do dwudziestu, 
czytamy zdania o 
ubraniach. 
Uczniowie trenują 
pisanie nazw liczb 
1-20.  

Sandals, dress, socks. 
sixteen, seventeen, 
eighteen, nineteen, 
twenty 

Fourteen dresses. 
He/ she is wearing 
brown trousers. I’m 
wearing … . It’s Ben. 

Znajomość środków językowych 
Uczeń zna nazwy ubrań i kolorów 
oraz liczby do 20. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń rozumie zdania związane ze 
zdjęciami. 
Rozumienie wypowiedzi 
pisemnych 
Uczeń czyta opis dziecka oraz 
dopasowuje go do odpowiedniego 
obrazka. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza nowe słowa oraz 
proste zdania. 
Wypowiedzi pisemne 
Uczeń umie opisać swoje ubranie 

 

 

 

 

16.03. 2020 

Kl.III 
Temat: Can I have a pizza ,please? 

Podręcznik s. 44, 45 
Zeszyt ćwiczeń s. 54, 55 

Zamawiamy 
wybrane dania 
w restauracji 
na podstawie 
wysłuchanej 
historyjki. 

chicken, fish and 
chips, menu, milk, 
soup -zupa, vegetables -
warzywa, 
delicious-wyśmienity, 
Enjoy your 
meal! smacznego, 
 Help yourself – poczęstuj 
się, 
Here you are.- proszę 
(jak coś podajemy 
komuś) 

Do you like …?, Yes, I 
do./No, I don’t. Can I 
have some chicken/ 
a glass of milk/a 
chocolate cake? Yes, 
here you are. 

Znajomość środków językowych 
Uczeń poznaje nazwy potraw. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń rozumie sens historyjki 
obrazkowej. 
Uczeń wskazuje ilustracje/wyrazy 
na podstawie usłyszanego tekstu. 
Uczeń przykleja naklejki obok 
postaci w oparciu o nagranie. 
Rozumienie wypowiedzi 
pisemnych 
Uczeń układa i czyta zdania 
z podanych wyrazów. 
Uczeń potrafi podać imię 
bohatera, który zamówił dany 
zestaw potraw w oparciu o treść 
historyjki. 
Reagowanie językowe 
Uczeń odpowiada na pytania 



nauczyciela w oparciu o ilustracje 
i treść wysłuchanej historyjki. 
Uczeń pyta o ulubione potrawy 
i odpowiada. 
Uczeń potrafi złożyć zamówienie 
w restauracji wg wzoru. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza słowa, zdania 
oraz tekst piosenki we wskazany 
sposób. 
Uczeń nazywa potrawy 
w zestawach. 
Uczeń czyta z podziałem na role 
treść historyjki. 
Wypowiedzi pisemne 
Uczeń uzupełnia pytania 
podanymi nazwami potraw. 

 

 

 

18.03.2020 

Temat: Pumpkin farm. 

Podręcznik s. 46, 47 
Zeszyt ćwiczeń s. 56, 57 

Czytamy tekst 
o rodzinnej 
farmie warzyw. 

carrot, farmer, 
lettuce, potato, 
pumpkin, shop 
assistant, village, 
grow, sell 

Olivia’s dad is a 
farmer. Olivia’s 
mum is a shop 
assistant. He 
grows/doesn’t grow 
pumpkins. She sells/ 
doesn’t sell carrots. 

Znajomość środków językowych 
Uczeń poznaje nazwy wyrazów 
opisujących rodzinną farmę 
warzyw. 
Rozumienie wypowiedzi 
pisemnych 
Uczeń rozumie przeczytany tekst 
o farmie oraz potrafi zakreślić 
właściwe wyrazy w zdaniach. 
Uczeń potrafi przeczytać zdanie 
wg wzoru z wykorzystaniem 
dopełniacza saksońskiego. 
Uczeń układa i czyta zdania 
z podanych wyrazów. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń wskazuje właściwe wyrazy 
w oparciu o nagranie. 
Uczeń potrafi uzupełnić tekst 
na podstawie nagrania. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza nowe słowa oraz 
zwroty. 
Uczeń czyta tekst o farmie warzyw 
we wskazany sposób. 
Uczeń opisuje farmę wg wzoru. 
Reagowanie językowe 
Uczeń odpowiada na pytania 



nauczyciela w oparciu o tekst. 
Wypowiedzi pisemne 
Uczeń pisze zdania z podanych 
wyrazów. 
Uczeń opisuje ogród wg wzoru. 
Uczeń uzupełnia tekst brakującymi 
wyrażeniami. 

 

 

16.03.2020 i 19.03.2020 

Kl.IV 
Temat : Food around the world. 

Podręcznik s. 60 - 63 
Zeszyt ćwiczeń s. 58 -61 

 

Niektóre 
potrawy 
narodowe na 
świecie/Przepisy 
kulinarne 
 
łownictwo związane
z kuchnią 
(c.d.)/Rzeczowniki
policzalne i 
niepoliczalne(any

 

ŻYWIENIE 
Dania i ich 
składniki 
Przepisy 

kulinarne 
Przedmioty 
niezbędne 
w kuchni 

 

Rzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne 
Any (pytania, 
przeczenia) 
Tryb 
rozkazujący 

Zadawanie pytań 
o jedzenie 
Podawanie przepisu uzupełnianie 
zdań właściwymi 
słowami) 
Słuchanie: uzupełnianie 
przepisu kulinarnego 
Mówienie: zadawanie 
pytań dotyczących 
jedzenia i udzielanie 
krótkich odpowiedzi 

 

 

Uczniowie na grupie mieli również podane strony internetowe objaśniające gramatykę z 
przerabianego rozdziału, a także ćwiczenia sprawdzające rozumienie zasad gramatycznych. 

 

20.03.2020 i 23.03.2020 

Temat: Funny things about food. 

Temat: The verb „can” what does it mean? 

 

CAN : 

       -umieć np. A dog can run. 

        -móc np.  I can help you., Can I go to the toilet? 

        -potrafić np. I can read. 



Podręcznik s. 64 - 65 
Zeszyt ćwiczeń s. 62 -63 

Wyrażanie 
prośby 
i pytanie o 
pozwolenie 
Funny things 
about 
food 
(Ciekawostki 
związane z 
jedzeniem) 
 
Kolejna 
Lekcja- 
Czasownik 
can: 
prośba, 
pytanie 
o 
pozwolenie 

ŻYWIENIE 
Słownictwo 
związane 
z jedzeniem 

Czasownik 
can 
(prośba 
i 
pozwolenie): 
twierdzenia, 
pytania, 
przeczenia 

Wyrażanie 
prośby 
Pytanie o 
pozwolenie 
Proponowanie 
jedzenia 
Wyrażanie 
podziękowania 
Odmawianie 

Czytanie i 
słuchanie: 
ogólne 
rozumienie 
tekstu, 
uzupełnianie 
zdań 
Mówienie: 
zwroty 
używane przy 
proponowaniu 
i zamawianiu 
jedzenia 
(prośba o 
jedzenie, 
zgoda 
lub odmowa, 
proponowanie 
jedzenia, 
pytanie o 
pozwolenie) 
Pisanie: 
zaproszenie 
na przyjęcie 
Wymowa: 
dźwięk 
schwa na 
końcu 
wyrazów 

SB, s. 
64-65 
WB, s. 
62- 
63 

 

Pomocny w zrozumieniu zasad użycia „can” będzie poniższy filmik – będzie też na grupie:  

https://www.youtube.com/watch?v=tScUb08F7os 

 

 Proszę potrenować też online: 

https://agendaweb.org/verbs/can-exercises.html 

 

17.03.2020 i  18.03.2020 

Kl.V 
Temat: Revision – unit 4. 

Temat: English and art. 

Podręcznik s. 54 – 55 ; 56 -57 
Zeszyt ćwiczeń s. 52 -53; 54 -55 

Uczniowie mają podaną na grupie stronę z filmem objaśniającym stopniowanie przerobione 
w 4 rozdziale. 



19.03.2020 

Temat:  Keeping healthy 

Lekcja  

Choroby, części ciała, 
choroby: objawy  
i leczenie 

(The Crystal Ball Mystery: 
The legend is true 
(Tajemnica kryształowej 
kuli: legenda okazała się 
prawdą) 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROWIE 

Choroby, ich 
objawy i 
leczenie; 
części ciała 

Czas przeszły 
czasownika to be 
(zdania 
twierdzące, 
pytające  
i przeczące) 

Pytanie o 
samopoczucie, 
udzielanie 
odpowiedzi 
dotyczących 
zdrowia, udzielanie 
rad 

Słuchanie: zaznaczanie właściwych 
ilustracji 

Mówienie: mówienie o częstotliwości 
czynności 

Pisanie: tworzenie listy czynności 
sprzyjających zdrowemu trybowi życia  
– praca ze słownikiem 

Czytanie i słuchanie: odpowiadanie na 
pytania 

Mówienie: odgrywanie scenek: dawanie 
rad dotyczących zdrowia 

Przed zadaniami związanymi z gramatyką proszę sobie  pooglądać 

film i przepisać do zeszytu to, co jest w linku pod filmem , a także 

nauczyć się porządnie odmiany czasownika „to be” w 

formie przeszłej: 

film: https://www.youtube.com/watch?v=IxSO1LQpJHg 

 

notatka: 
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=IxSO1LQpJHg&q=https%3A%2F%2F
drive.google.com%2Ffile%2Fd%2F16jyIjHy_bsvvum4GES-
IrYHIbOistof9%2Fview%3Fusp%3Dsharing&redir_token=bnXhqwTufn9GEMoJYOY-
Fkw1oX98MTU4NDY4OTMwOUAxNTg0NjAyOTA5 

 

Proszę przepisać i przetłumaczyć słówka z lekcji w 
zeszycie, nauczyć się ich, a także pisać rozwiązania zadań 

z podręcznika w zeszycie. Proszę pamiętać, żeby przed 
każdym zadaniem wpisać stronę i nr zadania. 

 



17.03.2020 i 18.03.2020 

kl.VI 
Temat: Mardi Gras in New Orleans –  an unusual celebration. 

Temat: Present Perfect Tense – introduction.  

 

Podręcznik, 
s. 66–67 
 
Zeszyt ćwiczeń, 
s. 48-49 
 

 

Festiwale i zabawy 
karnawałowe 
Mardi Gras in New 
Orleans (Tłusty wtorek 
w Nowym Orleanie) 
 
kolejna Lekcja  
Czas present perfect. 
Pytania i przeczenia 
z użyciem ever 
i never 
 
 
 

Czas present 
perfect 
Pytania 
i przeczenia 
z użyciem 
ever 
i never 

Święta 
i tradycje 

Rozmawianie na temat 
różnych doświadczeń 
Zadawanie pytań na 
temat tych doświadczeń 
 

 

Uczniowie mają podaną na grupie stronę objaśniającą zasady gramatyczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A 

 

  

20.03.2020 i 24.03.2020 

Temat: Good wishes.  (Proszę przepisać i nauczyć się Phrase book ze str.68) 

Temat: Writing an e-mail. Film objaśniający :https://www.youtube.com/watch?v=bhjO9Mjygr0 

 

Do przerobienia i napisania zadań: 

Podręcznik, 
s. 68–69 
 
Zeszyt ćwiczeń, 
s. 50–51 
 



Składamy życzenia 
Good wishes 
(Życzenia) 
 
 
 
 
Kolejna Lekcja  
Piszemy e-mail 
z zaproszeniem na 
festiwal 

Czas present 
perfect Życzenia  

Składanie życzeń 
i podziękowań 
 
Pisanie: e-mail z zaproszeniem na festiwal 

 

 

17.03.2020 

Kl. VII 
Temat: A day in the life – practising reading skills.  

Preszę wypisać słówka i przetłumaczyć je w zeszycie, a przede wszystkim nauczyć się ich. 

Podręcznik, 
s. 60–61 
 
Zeszyt ćwiczeń, 
s. 44–45 

 

Fu’s Day 
– ćwiczenia 
kształcące 
umiejętność 
rozumienia 
tekstu 
pisanego. 

Typowy dzień: 
czynności 
rutynowe, 
czasownik get. 

Informowanie 
o 
czynnościach 
rutynowych. 

Rozumienie wypowiedzi (pisemnych): 
uczeń określa, o których czynnościach (spośród 
przedstawionych na ilustracjach) jest mowa 
w tekście; odpowiada na pytania otwarte do 
tekstu; 
uzupełnia luki w tekście podanymi zdaniami. 
Znajomość środków językowych – słownictwo: 
przyporządkowuje wyrażenia z czasownikiem get 
do ich znaczeń. 
Tworzenie wypowiedzi (ustnej): wypowiada się 
o czynnościach rutynowych. 
Przetwarzanie wypowiedzi: na podstawie 
tekstu przekazuje informacje dotyczące czynności 
przedstawionych na ilustracjach. 

 

 

18.03.2020  

Temat: Everyday jobs – ćwiczenia leksykalne. 

 
 

Podręcznik: 
str. 62–63. 
 
Zeszyt ćwiczeń: 



str. 45–46 
 

 

Everyday 
jobs – ćwiczenia 
leksykalne. 

Nazwy prac 
wykonywanych 
w domu; 
kupowanie 
i sprzedawanie. 

Informowanie 
o pracach 
wykonywanych 
w domu. 

Znajomość środków językowych – 
słownictwo: 
przyporządkowuje nazwy prac domowych 
do ilustracji; uzupełnia luki w zdaniach (test 
wyboru); uzupełnia luki w tekście wyrazami 
z ramki; 
dobiera czasowniki do podanych zdań; 
uzupełnia 
tekst jednym z dwóch podanych wyrazów; 
dobiera wyrazy do ilustracji. 
Reagowanie na wypowiedzi: uczeń 
odgrywa role 
(dialog). 
Przetwarzanie wypowiedzi: na podstawie 
ilustracji przekazuje informacje o pracach 
wykonywanych w domu. 

 

 

19.03.2020 

Temat: Future Simple Tense  and ‘be going to’ – practising grammar. 

Film objaśniający Future Simple: https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco 

 Future Simple i  be going to: https://www.youtube.com/watch?v=mx9plmL9JEE 

 Zróbcie koniecznie notatki z filmu pod tematem i nauczcie 
się! 
Podręcznik: 
str. 64–65 
Podręcznik: 
str. 150–151: 
Grammar 
Guide 
. 
 
Zeszyt ćwiczeń: 
str. 47–48. 
 

8. Czas 
Future Simple 
i konstrukcja 
be going 
to stosowane 
dla wyrażania 
przyszłości. 
Rzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne, 
zaimki 
i określenia 
ilościowe – 

Czynności, 
słownictwo 
związane 
z planowaniem. 

Mówienie 
o czynnościach 
przyszłych. 

Reagowanie na wypowiedzi: uczeń 
dobiera 
zdania tak, aby tworzyły logiczną całość. 
Znajomość środków językowych – 
gramatyka: 
uczeń wskazuje w zdaniach konstrukcję be 
going 
to; wyjaśnia znaczenia podanych zdań; 
uzupełnia 
definicje dotyczące użycia konstrukcji be 
going to; 
przyporządkowuje reguły dotyczące 
użycia czasu 



ćwiczenia 
gramatyczno- 
-leksykalne. 

Future Simple do podanych zdań; 
uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią 
formą 
czasownika z nawiasu, stosując czas Future 
Simple 
i konstrukcję be going to; 
uzupełnia zdania jednym z dwóch 
podanych 
wyrazów; uzupełnia reguły związanych z 
użyciem 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych, 
wskazuje w zdaniach rzeczowniki i dzieli 
je na kategorie; tłumaczy na język polski 
zaimki 
i określniki ilościowe; uzupełnia zdania 
jednym 
z trzech podanych zaimków/określników 
ilościowych. 
Tworzenie wypowiedzi (pisemnej): uczeń 
pisze notatkę o czynnościach związanych 
z przygotowaniem się do przyjęcia; tworzy 
zdania 
z użyciem zaimków/określników 
ilościowych oraz 
rzeczowników nazywających przedmioty 
znajdujące 
się w klasie. 
Przetwarzanie wypowiedzi: porównuje listę 
swoją 
z listami kolegów i omawia podobieństwa i 
różnice 
pomiędzy wykazami czynności 
przygotowawczych 
do przyjęcia szkolnego 

 

17.03.2020 

Kl.VIII 
Temat:  Revison and checkpoint – unit 3. Utrwalenie wiadomości z rozdziału 3. 

Podręcznik: 
str.56. 

Zeszyt ćwiczeń: 
str. 37 

 

 

Utrwalenie 
wiadomości 
z rozdziału 3. 

Słownictwo 
z rozdziału 3 
(oraz utrwalane 
spiralnie 
słownictwo 
z poprzednich 
rozdziałów serii 
Explorer). 

Zagadnienia 
gramatyczne 
z rozdziału 3 
(oraz 
utrwalane 
spiralnie 
zagadnienia 
gramatyczne 
z poprzednich 
rozdziałów 
serii Explorer). 



18.03.2020 
 
Temat: Doing online examples of the final exam. 

Uczniowie mają podane na grupie strony: 

https://learningapps.org/ 

https://atenajuszko.com/2019/02/23/sentence-transformations-b1-egzamin-osmoklasisty-parafraza-
zdan/?fbclid=IwAR01LUX18STwo7RYerJJ8etEYITVqarZJxN9AHF_p_F7O9PEfHUbVkixY5U 

https://wordwall.net/pl/resource/674979/angielski/01-edgard-cz%c5%82owiek-ubrania-wzory-
materia%c5%82y-styl 

  

20.03.2020 

Temat: Reading: Why I bacame a volunteer. 

Podręcznik: 
str.57–59 
 

Opener 
/ Reading: 
Why i became 
a volunteer. 

Wyrażenia 
związane 
z przyrodą. 
Gatunki zwierząt 
zagrożonych 
wyginięciem. 
Określenia 
związane 
z ochroną 
środowiska. 

Czasowniki 
i wyrażenia 
synonimiczne. 

 


