
Język angielski - tydzień 7 

 

Witam, dziękuję wszystkim, którzy regularnie przysyłają zadania i piękne notatki, bo to znaczy, że 
Wam zależy na opanowaniu języka angielskiego w jak najlepszym stopniu 😊 Przy ustalaniu 
końcoworocznej oceny będę brała pod uwagę każdą aktywność lub jej brak ☹. Zachęcam do 
owocnej pracy, bo jak wiadomo: Practice makes perfect!!!  

KL.0 
28.04.2020  

Lesson: My 
house. 
Zapis w dzienniku: 
My house. 
Poznajemy słowa 
związane z domem, 
śpiewamy piosenkę 
o czynnościach 
wykonywanych 
w domu. 
 
 

Wskazywanie i nazywanie 
obiektów znajdujących się 
w domu i wokół domu. 
Wskazywanie domów 
zgodnie z opisem 
zawartym w nagraniu. 
Śpiewanie piosenki 
o czynnościach 
wykonywanych w domu. 
 
 
 
 
 
 
Piosenka: 
https://www.youtube.com/watch
?v=qZyJPZxsmZk 
 
Słownictwo: 
https://www.youtube.com/watch
?v=xTyGb50ui1g 
 
ćwiczenia: 
https://wordwall.net/pl/reso
urce/1145551/angielski/hou
se 
 
 
 
 

Door, window, 
garage, garden. Red 
windows, blue door. 
I eat in the kitchen. 
I wash in the 
bathroom. I run in 
the garden. I sleep in 
my bedroom. 
This house has got … 
It’s got … This house 
is red. 

Łączenie 
obrazków. 
Ilustrowanie 
piosenki 
gestem 

 

 

 

 



KL. I 
29.04 i 30.04.2020 

Proszę wydrukować lub narysować i pokolorować w zeszycie. 

1) Pokoloruj ubrania według instrukcji,  

2) What’s the weather like? Podpisz obrazki. 



 

Gry na przećwiczenie słownictwa.  
https://wordwall.net/resource/1036626/angielski/weather 
https://wordwall.net/resource/703063/angielski/weather 
https://www.helloangielski.pl/rozmowki/cwiczenie-ze-sluchu-ubrania-po-angielsku/ 

 
Dla chętnych: http://testyourenglish.pl/Test/30/ubrania-slowka-cz-1#.XqbMbpkwjtQ 

Zadanie dla chętnych: proszę nagrać krótki filmik w którym uczeń mówi wszystkie słówka z zadania 1 
str. 89 (podręcznik) po kolei. Jeśli Państwo i dzieci macie ochotę na przesłanie filmiku 
(pawlowskamalgorzata777@gmail.com ) to bardzo chętnie obejrzę i wstawię ocenę.  

 

Temat kolejnej lekcji to Gry i zabawy z rozdziału 7.  Przesyłam Państwu 3 linki propozycji na 
utrwalenie słownictwa. Obejrzenie i powtórzenie słówek związanych z pogodą 
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops , gra interaktywna na poćwiczenie słówek z 
pogodą https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/weather oraz 
gra na poćwiczenie ubrań https://wordwall.net/resource/659964/angielski/clothes.  



KL.II 
30.04 i 01.05.2020 

Free time activities – 
revision. 
 
Powtarzamy 
wiadomości 
z rozdziału Free 
time 
i oceniamy swoje 
umiejętności. 
 

Podręcznik s. 74, 75 
Zeszyt ćwiczeń s. 90, 91 

 

Powtórzenie 
słownictwa 
z rozdziału 6. 

Powtórzenie 
struktur językowych 
z rozdziału 6. 

Znajomość środków 
językowych 
Uczeń zna słowa i 
wyrażenia 
związane ze 
spędzaniem czasu 
wolnego. 
Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 
Uczeń rozumie treść 
nagrania i 
wskazuje 
odpowiednie obrazki. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń wypowiada 
odpowiednie 
słowa i wyrażenia w 
czasie gry 
planszowej. 
Reagowanie 
Uczeń zadaje pytania 
na temat 
różnych czynności i 
udziela 
odpowiedzi na takie 
pytania 
 
 
 

Skills Checkpoint – unit 6. 
 
Sprawdzanie wiedzy i 
umiejętności z rozdziału 6 
 
 

Zeszyt ćwiczeń s. 92, 93 
 

Utrwalenie poznanego 
słownictwa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



27.04 i 29.04.2020 

Podręcznik s. 56, 57. 
Zeszyt ćwiczeń s. 70,71 

Temat: Fred’s 
timetable. 
 
Opisujemy plan 
zajęć 
pozaszkolnych 
na poszczególne 
dni tygodnia 
w oparciu 
o wysłuchaną 
historyjkę. 
 

Monday, Tuesday,
Wednesday, 
Thursday, Friday,
timetable, busy, easy,
later on, I’m sorry.
 
 
https://www.helloangielski.pl/ro
zmowki/dni-
angielsku/ 
 Zadanie dodatkowe
chętnych: proszę się nauczyć 
rymowanki o dniach tygodnia z 
powyższej strony internetowej 

 

KL.III 

Monday, Tuesday, 

Thursday, Friday, 
timetable, busy, easy, 
later on, I’m sorry. 

https://www.helloangielski.pl/ro
-tygodnia-po-

Zadanie dodatkowe dla 
: proszę się nauczyć 

rymowanki o dniach tygodnia z 
powyższej strony internetowej 

Do you … ? Yes, I do. 
/ No, I don’t. What 
do you do on 
Monday? I /ride a 
bike/do karate … 
He plays chess/goes 
swimming … 

Znajomość środków 
językowych 
Uczeń poznaje nazwy dni 
tygodnia. 
Rozumienie wypowiedzi 
ustnych 
Uczeń rozumie sens 
historyjki 
obrazkowej. 
Uczeń wskazuje 
ilustracje/wyrazy 
na podstawie usłyszanego 
tekstu. 
Uczeń przykleja naklejki 
z nazwami czynności w 



 
 
 
 
 
 
Topic: My 
timetable. 
 

(wysłać filmik lub nagranie) 
 
 
Uczniowie piszą w zeszycie jak 
spędzają czas wolny w kolejne 
dni tygodnia, np. 
 
I play football and ride a bike on 
Monday. 
 
Proszę wysłać do mnie zdjęcia z 
tym zadaniem. 
 

oparciu 
o nagranie. 
Uczeń łączy ilustracje 
z właściwymi dniami 
tygodnia 
na podstawie nagrania. 
Rozumienie wypowiedzi 
pisemnych 
Uczeń układa i czyta 
zdania 
z podanych wyrazów. 
Reagowanie językowe 
Uczeń odpowiada na 
pytania 
nauczyciela w oparciu o 
ilustracje 
i treść wysłuchanej 
historyjki. 
Uczeń pyta i udziela 
odpowiedzi 
w oparciu o plan zajęć. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza słowa, 
wyrażenia 

 

KL. IV 
27.04, 30.04.2020 

Str.80-81 ćwiczenia 
 
Żeby obejrzeć film, proszę w 
wyszukiwarkę Google wpisać 
docwiczenia.pl, następnie kod 
podany nad ćw.3 str.81 
 
Topic: A bird girl. 
 
Dziewczynka, która 
obserwuje ptaki – 
film DVD (WB) 
DVD Club: Bird girl 
(Dziewczynka, która 
obserwuje ptaki) 

Uczniowie oglądają film DVD i 
wykonują ćwiczenia związane 
z filmem. 
 
W zeszycie uczniowie 
przepisują słówka ze str.80 i 
uczą się ich na pamięć 
 
Wymowę słów można 
sprawdzić w słowniku 
www.diki.pl 
 
 

 

Podr., s. 82-85 
ćwiczenia, s. 82-83, 
 

 
Sporty/Elementy 
kultury Stanów 
Zjednoczonych 
Topic: The 
Amazing Journey: 
I love football 
(Niezwykła podróż: 

SPORT 
Dyscy
pliny 
sporto
we 

Present 
simple 
Przysłówki 
częstotliwo
ści 

Zadawanie pytań 
dotyczących dyscyplin 
sportowych i 
udzielanie odpowiedzi 
Wyrażanie opinii na 
temat dyscyplin 
sportowych 

Czytanie i 
słuchanie: 
ogólne 
rozumienie 
tekstu 
i wyszukiwanie 
szczegółowych 
informacji 
(odpowiedzi 
na pytania) 
Słuchanie: 
dopasowywanie  



Uwielbiam futbol.) 
 

 

KL.V 
28.04, 29.04 i 30.04.2020 

 

Podr., s. 74 – 75  

Ćwiczenia, s. 72 – 
73, 

Lekcja 

Filmy i 
programy 
telewizyjne 

Who was Walt 
Disney? (Kim był 
Walt Disney?) 

 

Lekcja 

Past simple  
czasowniki 
regularne 
(zdania pytające  
i przeczące) 

Filmy i 
programy 
telewizyjne  

 

Czas past simple 
(czasowniki 
regularne, zdania 
pytające  
i przeczące) 

Zadawanie pytań 
zamkniętych na 
temat czynności 
wykonanych  
w  przeszłości i 
udzielanie krótkich 
odpowiedzi 

Słuchanie i 
czytanie: 
uzupełnianie tekstu 
podanymi zdaniami 

Słuchanie: 
powtarzanie nowego 
słownictwa za 
lektorem 

Mówienie: krótkie 
dialogi na temat 
czynności 
wykonanych w 
ubiegły weekend 

 

KL.VI 
28.04, 29.04.2020 

Powtórzenie 
materiału 
z rozdziału 6 
Review 6 
(Powtórzenie 
materiału) 

struktur 
gramatycz
nych 

słownictwa  językowych  

Wybieranie jednej 
z trzech 
odpowiedzi 
Czytanie: 
uzupełnianie luk 
w tekście na 
podstawie 
dwóch 
przeczytanych 
tekstów 
Pisanie: e-mail 
Mówienie: 
przepowiadanie 
przyszłości 

Podr.s. 82-83,  
 
Zeszyt ćwiczeń, 
s. 62-63; 
 

Czasowniki nieregularne, koło fortuny: macmillandictionary.com. 

 



Lekcja 
Klub odkrywców: 
Wynalazki 
przyszłości 
Projekt 
Inventions (Wynalazki) 

Uczniowie czytają tekst i 
słuchają nagrania. Następnie 
wykonują ćwiczenie w 
podręczniku 
oraz ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń. 
Praca projektowa: 
wykonanie projektu i opisu 
własnego wynalazku w formie 
plakatu lub skonstruować 
własny wynalazek i wysłać 
zdjęcie wraz z opisem zadań 
jakie wykonuje. 

Podręcznik, 
s. 86–87 
 
Zeszyt ćwiczeń, 
s. 92 

 

 

KL.VII 
28.04, 29.04,30.04.2020 

 This Is 
Where I Live 
– ćwiczenia 
kształcące 
umiejętność 
rozumienia 
tekstu pisanego. 
 
 
 
 
 
 
Dom – 
ćwiczenia 
leksykalne. 

Elementy 
wyposażenia 
domu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://word
wall.net/pl/r
esource/614
567/angielsk
i/house 
 

Wyrażanie 
preferencji 
i intencji, 
uzasadnianie 
wyboru, 
wyrażanie 
opinii. 

Rozumienie wypowiedzi 
(pisemnych): 
odpowiada na pytanie otwarte 
do tekstu; 
dopasowuje opisy ludzi do 
postów. 
Znajomość środków językowych 
– słownictwo: 
uzupełnia luki w zdaniach 
wyrazami z ramki. 
 
 

Podręcznik: 
str. 75–77 
 
Zeszyt 
ćwiczeń: 
str. 58–59. 

 

 

 

 

 

Podręcznik: 
str. 78–79. 
Zeszyt 
ćwiczeń: 
str. 59–60. 

 
 

Zadanie pisemne w zeszycie: Opisz po angielsku dom twoich marzeń( 50 -120słów) – What’s your 
dream house like? What does it look like? 

 

 

 

 

 



 

 

KL.VIII 
28.04, 29.04.2020 

Topic: 
Skills 
Checkpoint 4. 

Słowni
ctwo 
z 
rozdzia
łu 4. 

Zagadnienia 
gramatyczne 
z rozdziału 4. 

Funkcje językowe 
z zakresu egzaminu 
ósmoklasisty. 

Rozumienie wypowiedzi: udzielanie 
odpowiedzi 
na podstawie informacji zawartych w 
dwóch 
różnych tekstach źródłowych; 
wyszukiwanie 
informacji w tekstach oraz określanie 
kontekstu 
wypowiedzi. 
Reagowanie na wypowiedzi: dobieranie 
reakcji 
do wypowiedzi. 
Tworzenie wypowiedzi (ustnej/pisemnej): 
tworzenie ankiety na temat zdrowego 
żywienia 
oraz przedstawianie jej wyników. 
Przetwarzanie wypowiedzi: tworzenie 
notatki 
na podstawie informacji zawartych 
w tekście mówionym; uzupełnianie 
informacji 
w tekście w języku polskim na podstawie 
informacji w tekstach w języku 
angielskim. 
Znajomość środków językowych 
(słownictwo/ 
gramatyka): żywność modyfkowana 
genetycznie, 
ekologia 

 

 

Topic: Doing revising exercises – Present Perfect and Past Simple.  

 

Proszę pooglądać prezentację i zrobić będące po niej zadania w zeszycie i wysłać zdjęcia na mój 
Messenger. 

https://view.genial.ly/5e99fb4f8a1e5e0e206eec41/presentation-past-perfect-and-past-
simple?fbclid=IwAR2f7brwtFgXvrdtcPAOxYgX7IMDxCpNZ0iLZJp6x9GeH5X5vngm_NgccfA 

Czasowniki nieregularne, koło fortuny: macmillandictionary.com 


