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Dear Students, 

mam nadzieję, że poprzedni zestaw nie sprawił wam za dużych trudności. Dziękuję 

wszystkim tym, którzy przesłali swoje odpowiedzi. Pamiętajcie, żeby wysłać rozwiązane 

zadania na mój adres e-mail.  

Nawiązując do ostatniego zestawu podaję prawidłowe odpowiedzi do zadań: 

uzupełnienie glosariusza: 1. feel, 2. Watch, 3.mess 

Zadnie z dialogiem: 

 

Zadanie z części II: 

 

 

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

Narodowego, a druga będzie powtórką przed sprawdzianem. Sprawdzian będzie waszym 

zestawem 6. Zapisuję go w dzienniku na termin: 
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Zaczynamy część 1. 

Podczas tej części będziemy ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz słuchania. 

Poznamy nowe słownictwo i popracujemy nad poprawną wymową. 

W zeszycie proszę zapisać temat lekcji: 

Lesson 

Subject: Around the world 

Pod poniższym linkiem znajdziesz tekst nad którym będziemy dzisiaj pracować. 

https://drive.google.com/open?id=1jELlykoDkvlmcH1hGINQaInd3UDw5MEq 

Przeczytaj tekst. Przepisz do zeszytu wyrazy zaznaczone na zielono oraz wszystkie te, które 

są dla Ciebie nieznane. Postaraj się odgadnąć ich znaczenie patrząc na obrazki. Przetłumacz 

wszystkie wyrazy zapisane w zeszycie. Następnie odsłuchaj nagrania i przeczytaj tekst głośno 

kilkakrotnie. 

Link do nagrania: 

https://drive.google.com/open?id=1Zzd_lvrtSw4bgm1-wiEIw6MgMsfpPuK_ 

W poniższym tekście znajdują się 4 błędy. Postaraj się je odszukać i poprawić. 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Nie musisz przepisywać całego tekstu, wystarczą tylko błędy i 

ich poprawa.  

 

 

 

Jako zadnie domowe przeczytaj tekst o innym parku i wybierz poprawne wyrazy w zdaniach 

pod tekstem. Odpowiedzi prześlij na  mój  adres email. 
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Link do zadania: 

https://drive.google.com/open?id=1F0ljeIDOoTvrQfb6G7e1ptF_eLMo36aN 

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

Część druga: 

W tej części skupimy się na powtórzeniu wiadomości z całego działu. Na sprawdzianie 

możecie spodziewać się słownictwa z poszczególnych lekcji oraz użycia czasownika CAN. 

Nie zapomnijcie zerknąć na dialogi w tym rozdziale. 

W zeszycie proszę zapisać temat lekcji: 

Lesson 

Subject: Revision - Powtórzenie wiadomości 

Na początku powtórzymy słownictwo. 

Zaczniemy od gry, w którą można zagrać tutaj: 

https://learningapps.org/watch?v=pmwyo3o0j20 - musicie połączyć wyrazy w odpowiednie 

pary. 

Następnie w zeszycie wykonajcie zadanie z obrazka poniżej: 

 

Teraz czas na dialogi: 

Dialog 1. 

https://learningapps.org/watch?v=pfme0t42520 należy ułożyć zdania w odpowiedniej 

kolejności. 

Dialog 2. https://learningapps.org/watch?v=pjiggkdnk20 - należy ułożyć zdania w 

odpowiedniej kolejności. 
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Ostatnim element powtórki będzie czasownik CAN. Wiecie z lekcji, że używamy go gdy 

chcemy powiedzieć, że coś potrafimy. 

W zeszycie chciałbym abyście wykonali następujące zadanie: Podane zdanie należy zapisać  

w zeszczcie. Tam gdzie jest x należy zrobić zdanie przeczące, a tam gdzie ptaszek twierdzące. 

Pamiętajcie też o poprawnej kolejności wyrazów i zamianie obrazka na wyraz. 

Pierwszy przykład zrobię z wami: 

1. My brother can't swim very well. 

 

Następne zadanie znajdziecie pod tym likiem: 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/can/can-cant-2 - zadaniu należy wskazać czy dana osoba umie 

czy nie umie wykonywać daną czynność. 

 Jako zadanie domowe napisz zdania w odpowiedniej kolejności. Zadanie to wyślij na mój 

adres e-mail. 

 

Na dzisiaj to wszystko! Take care and see you soon! 

 - zadania oznaczone tym symbolem należy przesłać na mój adres e-mail.  

https://agendaweb.org/exercises/verbs/can/can-cant-2

