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Dear Students, 

Witam was w tej nowej odsłonie naszej pracy. Jest to dla nas wszystkich duże wyzwanie, ale 

wiem, że poradzimy sobie z nim wspólnie.  Od dzisiaj materiały będą zawierały materiał, 

którego jeszcze nie przerobiliśmy wspólnie w szkole. Mam nadzieję, że będzie to dla Was 

miłe doświadczenie i z uśmiechem na ustach będziecie wykonywać powierzone Wam 

zadania.  Gotowi? Zaczynamy! 

 

Dzisiejsze materiały będą podzielone na dwie części. Część pierwsza będzie dotyczyła 

historyjki obrazkowej, a druga dialogu w szkolnym autobusie. 

Zaczynamy część 1. 

Podczas tej części będziemy ćwiczyć umiejętność słuchania ze zrozumieniem, poznamy nowe 

słownictwo i popracujemy nad poprawną wymową. 

W zeszycie proszę zapisać temat lekcji: 

Lesson 

Subject: What a mess? - Co za bałagan. 

Omawiana historyjka znajduje się na stronie 64. Można ją też pobrać: 

https://drive.google.com/open?id=1i54IPhi8yBRQsIIjWbcUU4NHRSShTmOf 

Patrząc na obrazek (nie czytając dialogów) pomyśl przez chwilę o czym jest ta historia. 

Spróbuj opisać każdy obrazek. Zacznij od In the picture I can see i następnie wymieniaj co 

widzisz na obrazkach. Staraj się używać kolorów i nazw przedmiotów. 

Posłuchaj teraz nagrania. Za pierwszym razem posłuchaj całości. Następnie zatrzymuj 

nagranie po każdym obrazku i staraj się przeczytać głośno dialogi z obrazka. Jeżeli potrafisz 

możesz od razu przeczytać cały dialog. 

Nagranie możesz posłuchać pod tym linkiem: 

https://drive.google.com/open?id=1gfbBBYer_rtFLQ0lJftdl3chwEutwEFa 

Do zeszytu przepisz wyrazy podane poniżej oraz przetłumacz te brakujące: 
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Podczas słuchania zauważyliście pewnie, że często padają pytania odnośnie tego czy 

bohaterowie historii coś potrafią. Pamiętacie zapewne z poprzednich lat, że pytania o to czy 

ktoś umie czy nie umie czegoś, zadajemy za pomocą czasownika CAN stawiając go na 

początku zadania. 

np. Can you cook? - Czy umiesz gotować? 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/can2.htm Pod tym linkiem znajdziecie 

ćwiczenie, które pomoże Wam opanować materiał. Należy klikać na poszczególne wyrazy, a 

one same wskoczą w puste pole poniżej. Jeżeli nie czujecie się na siłach wystarczy zrobić 

pierwsze 5 przykładów. 

Po wykonaniu przykładów naciśnij "check", aby zobaczyć czy wszystko było ok. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Część druga: 

W tej części skupimy się na dialogu z strony 67. Pomoże to nam poćwiczyć poprawne 

budowanie zdań oraz będziecie wiedzieć jak zachować się i co powiedzieć w podobnej 

sytuacji . 

W zeszycie proszę zapisać temat lekcji: 

Lesson 

Subject: On a school trip. - Na szkolnej wycieczce. 

Dialog można też zobaczyć tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1SxhKQMxLK51M_eNR9ubDDQepQB8LGRX7 

Przyjrzyj się obrazkowi i spróbuj opisać co się na nim dzieje. Może potrafisz nazwać 

przedmioty i ludzi, którzy na nim są? Pamiętaj, aby zacząć od: In the picture I can see. 

Posłuchaj teraz nagrania. Za pierwszym razem posłuchaj całości. Następnie zatrzymuj 

nagranie po każdym wersie i staraj się przeczytać głośno dialogi z obrazka. Jeżeli potrafisz 

możesz od razu przeczytać cały dialog. 

Nagranie możesz posłuchać pod tym linkiem: 

https://drive.google.com/open?id=1rbEJHaz9HEYFk_xxvP7gmqlAWweyvld2 

Udało Ci się przeczytać cały dialog? Jeśli tak to świetnie! Pamiętaj, możesz odsłuchać 

nagranie wiele razy bądź czytać razem z lektorem. 

Jeżeli jesteś w stanie przeczytać już ten dialog bez większych kłopotów możesz przystąpić do 

następnego zadania.  

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/can2.htm
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W zeszycie z zdań, które są poniżej, proszę abyście utworzyli podobne dialogi jak ten, który 

czytaliście wcześniej. Po zapisaniu ich w zeszycie spróbujcie je odczytać na głos. 

 

Jako zadanie domowe proszę abyście uzupełnili poniższe dialogi. Zadanie z jedną gwiazdką 

jest dla wszystkich, a to z dwoma jest dla tych co lubią wyzwania i chcą się sprawdzać. 

 

Odpowiedzi do zadania domowego proszę przesłać na nowy adres e-mail: 

panodangielskiegozg@gmail.com 

Na koniec chciałbym abyście wypełnili, krótką ankietę abym wiedział ,że wszystko było 

czytelne i zrozumiałe. Proszę podajcie swoje imiona  (bądź numer z dziennika np. IV02), 

abym wiedział kto ją uzupełnił. 

Link do ankiety poniżej: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe7KzP4OPn9caO3tINYWeuq9iu6CFg3u5cQh

gHcWyNy1ak4g/viewform?usp=sf_link 

 


