
Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, z tej okazji życzę wszystkiego tego, co od Boga pochodzi.  

Oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serca ponad przemijanie i obyśmy jak  

najszybciej wrócili do normalności.  M.P. 

 

                                                     

 

 

 

 

Mam nadzieję, że radzicie sobie z zadaniami z języka angielskiego, jak nie, to proszę się 
kontaktować, chętnie pomogę. 

Kl. 0 

06.04.2020r. 

Temat: The way we celebrate Easter. 

Vocabulary words 

The Easter Unit: 

• basket - koszyk 
• bunny (czyt.bani) -króliczek 
• cake (keik) ciasto 
• catkin (ketkin) - bazie 
• chick (czik)-kurczak 
• daffodil (dafodil)żonkil 
• duckling (daklin) kaczuszka 
• Easter egg (ister eg) pisanka 
• hen kura 
• lamb owieczka 
• lily- lilia 
• spring - wiosna 



Multimedialny słownik: www.diki.pl 

Gry i zabawy z poznanym słownictwem: 
https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm#pictures 

Temat w 
podręczniku: 
Easter. 
Poznajemy słowa 
związane 
z Wielkanocą, 
recytujemy 
wielkanocną 
rymowankę. 

Poznanie słów związanych 
z Wielkanocą. 
Rozpoznawanie symboli 
wielkanocnych wśród 
innych przedmiotów. 
Recytowanie rymowanki 
o Wielkanocy. 
Przeliczanie obiektów 
w trakcie recytowania 
rymowanki. 

Chick, lamb, bunny, 
Easter egg. Five little 
eggs on Easter day. 
A chick is out and 
wants to play. 
Bring a chicken, 
please. Put it into the 
basket. Chicks / 
Bunnies jump! 

Rysowanie po śladzie 
i kolorowanie 
symboli 
wielkanocnych. 
Rysowanie kurczaka 
na konturze jajka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KL.I 
08.04.2020 
 
Temat: Easter is coming. 

 
 

Rozmawiamy 
o tradycjach 
związanych 
z Wielkanocą 
w Polsce 
i w Wielkiej 
Brytanii. 

Słownictwo: 

• basket - koszyk 
• bunny (czyt.bani) -króliczek 
• cake (keik) ciasto 
• catkin (ketkin) - bazie 
• chick (czik)-kurczak 
• daffodil (dafodil)żonkil 
• duckling (daklin) kaczuszka 
• Easter egg (ister eg) pisanka 
• hen kura 
• lamb owieczka 
• lily- lilia 
• spring - wiosna 

 
I’m Easter Bunny. – Jestem 
króliczkiem wielkanocnym 
I can jump. -umiem skakać 
Come on, jump with 
me. – chodź, poskacz ze mną 

Znajomość środków językowych 
Uczeń zna słowa i zwroty 
związane z Wielkanocą. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń wskazuje odpowiednie 
obiekty na zdjęciu w trakcie 
nagrania. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza słowa i proste 
zdania oraz śpiewa piosenkę o 
zajączku wielkanocnym. 
Uczeń opisuje narysowany przez 
siebie koszyczek wielkanocny 
według podanego wzoru. 
Reagowanie 
Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela związane ze zdjęciem. 

Podręcznik s. 109 
Zeszyt ćwiczeń s. 131 



 

Multimedialny słownik: www.diki.pl 

Gry i zabawy z poznanym słownictwem: 
https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm#pictures 

 

 

 

 

 

 

 

KL.II 

W tym tygodniu w ramach przypomnienia proszę przerobić słownictwo, gry i zabawy związane ze 
Świętami Wielkanocnymi.  

Słownictwo: 

• basket - koszyk 
• bunny (czyt.bani) -króliczek 
• cake (keik) ciasto 
• catkin (ketkin) - bazie 
• chick (czik)-kurczak 
• daffodil (dafodil)żonkil 
• duckling (daklin) kaczuszka 
• Easter egg (ister eg) pisanka 
• hen kura 
• lamb owieczka 
• lily- lilia 
• spring – wiosna 

Multimedialny słownik: www.diki.pl 

Gry i zabawy z poznanym słownictwem: 
https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm#pictures 

 

 

Happy Easter! – Wesołego Alleluja 
I’ve got a basket.- mam koszyczek 



 

KL. III 
06.04.2020 i 08.04.2020 

Temat: What’s your favourite food? – revision. 

 
Powtarzamy 
wiadomości 
z rozdziału Food 
i oceniamy 
swoje 
umiejętności. 

Powtórzenie 
słownictwa 
z rozdziału 4. 

Powtórzenie 
struktur językowych 
z rozdziału 4. 

Wypowiedzi ustne 
Uczeń nazywa poznane potrawy, 
składniki i czynności. 
Uczeń śpiewa piosenki oraz 
recytuje rymowanki. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń wskazuje właściwe obrazki 
w oparciu o nagranie. 
Uczeń podaje numer obrazka 
w oparciu o nagranie. 
Rozumienie wypowiedzi 
pisemnych 
Uczeń układa i czyta zdania 

 

Podręcznik s. 50, 51 
Zeszyt ćwiczeń s. 60, 61 

 

 

 

 

 
 

 

 

KL.IV 
06.04.2020 

 

Lekcja  
Czynności dnia 
codziennego 
Elephant training 
(Tresura słonia) 
Lekcja 
Present simple tense 
- introduction 
 

ŚWIAT 
PRZYRODY 
Zwierzęta i ich 
zachowanie 
ŻYCIE 
PRYWATNE 
Czynności dnia 
codziennego 
Formy spędzania 

 

Present simple: 
twierdzenia, 
przeczenia 

Rozmawianie o formach 
spędzania wolnego 
czasu 

Czytanie i słuchanie: 
ogólne rozumienie 
tekstu 
o tresurze słonia 
w Tajlandii, 
wyszukiwanie 
szczegółowych 
informacji (poprawianie 
zdań) 
 

podręcznik, 
s. 74-75 
ćwiczenia, s. 
72-73 

 

 

Wyjaśnienie gramatyki: https://www.youtube.com/watch?v=-CVAUzOhGi4 



Notatka dla lepszego zrozumienia – proszę przepisać do zeszytu (można skrócić lub 
przepisać zasady gramatyczne z podr. str. 67): 

Present Simple stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami: 

always - zawsze* 

usually - zazwyczaj* 

often - często* 

seldom - rzadko* 

rarely - rzadko* 

sometimes - czasami 

every... (every day) – każdego (każdego dnia) 

  

 

*Te okoliczniki czasu występują w zdaniu po podmiocie. 

She always tells funny stories. - Ona zawsze opowiada zabawne historie. 

  

 Jeśli w zdaniu jest użyty czasownik “to be” okolicznik czasu stosujemy po nim. 

She is always late – Zawsze się spóźnia. 

  

Sometimes i every wystepują na końcu zdania. 

She visits me every day.  - Ona odwiedza mnie każdego dnia.  



 

  

Czasu Present Simple stosujemy do czynności które: 

 powtarzają się w teraźniejszości 

I eat cheese for breakfast every day. – Każdego dnia jem ser na śniadanie 

  

 są przyzwyczajeniem, nawykiem 

My father always eats in front of TV -  Mój ojciec zawsze je przed telewizorem. 

  

 do narracji (film, książka, opowiadanie) 

The book tells the story of a little girl – Książka opowiada historię małej dziewczynki. 

 

 rozkłady jazdy, plany lekcji 

The bus leaves at 5 every day. – Autobus odjeżdża o 5 każdego dnia. 

  

 będą nadal powtarzały się w przyszłości (rozkłady, plany) 

This month we have six lessons every day – W tym miesiącu mamy codziennie po 6 lekcji. 
 



TWORZENIE  

  

 Zdania oznajmujące tworzymy poprzez dodanie końcówki *-s lub *-es do 
czasownika głównego, ale tylko w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej 

  

*Jeśli czasownik zakończony jest na -s, -ss, -sh,-ch,-o dodajemy do niego -es. W reszcie 
przypadków -s 

  

go – goes 

wash – washes 

play – plays 

  

PODMIOT + CZASOWNIK (+ s/es) + RESZTA ZDANIA 

  

I play.... 

you play... 

he plays.... 

she plays.... 

it plays.... 

we play.... 

you play.... 

they play.... 

 

 Pytania tworzymy przy pomocy operatora DO ( I, you, we, they) lub DOES (he, she, 
it), który wstawiamy przed podmiot. Czasownik główny jest w formie podstawowej.  

  

(WH-question) DO/DOES + PODMIOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA 



  

do I play... 

do you play.... 

does he play.... 

does she play.... 

does it play.... 

do we play.... 

do you play.... 

do they play.... 

  

Przeczenia tworzymy dodając NOT do DO lub DOES. Czasownik główny pozostaje w 
formie podstawowej.  

  

PODMIOT + DO/DOES + NOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA 

  

do + not = don't 

does + not = doesn't 

  

I don't play... 

you don't play... 

she doesn't play ... 

he doesn't play... 

it doesn't play... 

we don't play... 

you don't play... 

they don't play... 



  

  

zdanie twierdzące 

 Bob goes to school every day 

 They go to the cinema every week. 

zdania pytające 

 Does Bob go to school every day? 
 Where does Bob go every day? 
 * Who goes to school every day? 

 Do they go to school every day? 
 How often do they go to the cinema? 
 * Who goes to the cinema every day? 

  

zdania przeczące  

 Bod does not go to school every day. 
 ( Bob doesn't go to school every day). 

 They do not go to the cinema every week. 
 ( They don't go to the cinema every week) 

*W pytaniach szczegółowych z Who o znaczeniu kto czasownik występuje zawsze w 3 
osobie liczby pojedynczej – czyli z końcówką -s lub -es. 

  

 

 

!!UWAGA!! 

 Kiedy czasownik jest zakończony na -y poprzedzony spółgłoską wtedy -y zamieniamy 
na –i  i dodajemy -es. 

carry – carries 

copy – copies 

 Kiedy czasownik jest zakończony na -y poprzedzony samogłoską wtedy -y pozostaje i 
dodajemy -s 



obey (przestrzegać)– obeys  

say(mówić) - says 

KL.V 

07.04.2020 i 08.04.2020 

Lekcja 

Powtórzenie 
materiału  
z rozdziału 5 

Review 5 (Game time) 

Powtórzenie 
poznanego 
słownictwa 
(Board 
game) 

Powtórzenie 
poznanych 
struktur 
gramatycznyc
h 

Powtórzenie poznanych 
zwrotów i funkcji 
językowych (Board 
game) 

Słuchanie i 
mówienie: słuchanie 
piosenki i udzielanie rad 

Słuchanie: 
dopasowywanie 
informacji do rysunków 

Podr., s. 66 – 
67  

Ćwiczenia, Test 
yourself s. 64 – 
65  

 

KL.VI 

07.04.2020 i 08.04.2020 

 

Lekcja  
O czym pisał Jules 
Verne 
Science fiction 

Czas future 
simple 

Książki i filmy 
science fiction 

Rozmawiamy na temat         Podręcznik, str.78,79, ćwiczenia,                  
literatury science fiction             str.58,59 
 

 

 

 

 

Kl.VII 

07.04.2020 i 08.04.2020 

Podręcznik: 
str. 68–69. 
Zeszyt ćwiczeń: 
str. 49 

 



E-mail 
nieformalny 
– kształcenie 
umiejętności 
pisania. 

E-mail 
nieformalny, 
czynności 
wykonywane 
w weekend. 

Mówienie o 
planach; 
wyrażanie opinii; 
zapraszanie. 

Rozumienie wypowiedzi (pisemnych): uczeń 
odpowiada na pytania otwarte dotyczące 
dwóch 
e-maili. 
Znajomość środków językowych – gramatyka 
i słownictwo: porządkuje nazwy czynności 
od najbardziej do najmniej lubianych; dzieli 
przymiotniki na kategorie; 
uzupełnia luki w tekście wyrazami z ramki 
w odpowiedniej formie. 
Tworzenie wypowiedzi (ustnej): wypowiada się 
o czynnościach wykonywanych w trakcie 
weekendu. 
Tworzenie wypowiedzi (pisemnej): pisze e-mail 
do przyjaciela o planach na weekend. 
Przetwarzanie wypowiedzi: relacjonuje 
spostrzeżenia dotyczące czynności 
wykonywanych 
podczas weekendu przez siebie i kolegę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przepiszcie do zeszytu: 



 
 
 
 

KL.VIII 

07.04.2020 i 08.04.2020 

 
Listening: 

Słownictwo 
związane 

Formułowanie               Podręcznik, str. 62,63, ćwiczenia str.44 
pytań oraz                      Pliki audio prześlę przez Messenger 



Preparing to 
choose the 
right option. 

z aktywnością 
fizyczną oraz 
przyrodą. 

odpowiedzi 
na nie. 

Vocabulary: 
Animals 
and their 
habitats 
(środowisko 
życia). 

Nazwy zwierząt. 
Słownictwo 
związane 
z hodowlą 
zwierząt oraz ich 
środowiskiem 
naturalnym. 

Konstrukcje 
umożliwiające                       Podręcznik, str.64, ćwiczenia,str.44 
opis 
zwierzęcia.                             Proszę wypisać nowe słówka i nauczyć się ich 

 

 


