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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 lekcji 

kulturowej, a druga powtórki wiadomości przed sprawdzianem, który odbędzie się                            

w następnym tygodniu. 

Zaczynamy część 1. 

W tej części poznamy nazwy ciekawych dań oraz poćwiczymy umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

W zeszycie zapiszcie: 

Lesson 

Subject: Around the world. 

Na początku zastanów się jakie jest Twoje ulubione danie i jak można je powiedzieć po 

angielsku. Może da się je zrobić dzisiaj na obiad? 

Poniższe wyrazy przepisz do zeszytu i poszukaj ich znaczenia w słowniku. Zapisz również 

ich polskie tłumaczenie. 

 

 

Następnie przeczytaj tekst z linku poniżej: 

https://drive.google.com/open?id=16bXznJybM5S1a5fceJKDH_rBnH_eKAog 

Nagranie do tekstu znajdziesz tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1r-ScA0Ni65dpWeVA0NJEul3dNXKobsL2 

Spróbuj przeczytać tekst głośno kila razy. Pamiętaj, zawsze możesz odsłuchać nagranie 

wielokrotnie. 

Następnie posłuchaj kolejnego nagrania i spróbuj odpowiedzieć co robi ten mężczyzna                       

w każdej sytuacji. Treść zadania znajduje się w linku powyżej. 

https://drive.google.com/open?id=1gwMGF0av6OUmwr8BS2AMaFfuh_VocP8b 
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Jako zadanie domowe chciałbym abyście uzupełnili poniższy mail: 

 

Odpowiedzi proszę abyście przesłali na adres: 

panodangielskiegozg@gmail.com 

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

Część druga: 

W tej sekcji będziemy powtarzać materiał z rozdziału 5. Na sprawdzianie pojawią się wyrazy 

związane z kuchnią i potrawami. Będziemy sprawdzać opanowanie czasu Past Simple. Będą też 

zadania z dialogu i zadanie na czytanie ze zrozumieniem. 

 

Zaczniemy od powtórzenia słownictwa. 

https://learningapps.org/watch?v=p29kfqbrj20 - w tym zadaniu należy połączyć wyrazy w parach. 

Następnie w zeszytach chciałbym abyście uzupełnili tabelką wyrazami z ramki. Tabela zawiera trzy 

kolumny: Tase -smak, kitchen equipment - wyposażenie kuchni, Cooking - gotowanie. Jeżeli nie znasz 

tych wyrazów zerknij do słowniczka. 
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Tak jak pisałem wcześniej będziemy tez powtarzać czas Past Simple. Wiecie, że czas ten opisuje 

czynności przeszłe , które się zakończyły. 

W poniższych zdaniach należy uzupełnić luki wyrazami was/wasn't, were/weren't. Odpowiedzi proszę 

prześlijcie na mój adres e-mail. 

       

Na koniec zadanie nieco bardziej wymagające. Potraktujcie je jako zadanie dla chętnych. 

https://learningapps.org/view2261660 - w zadaniu na górze wybieracie czy chcecie użyć was/was't 

albo were/weren't. Gdy macie już zaznaczoną jedną z opcji należy klikać po kolei na puzzle, do 

których pasuje odpowiedź.  Możecie od razu zaznaczyć wszystkie, które pasują do was/wasn't a 

później do were/weren't.              

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/1FAIpQLScu01JCyp6pNqjevDNA4N9cIcw4waxw2UE4rj

54HR8SJM1Jaw/viewform?usp=sf_link 

Take care and see you soon! 

 


