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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 

nowego tematu związanego z słownictwem, a druga kolejnej części naszej historyjki. 

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: Maths is more diffcult than English. 

Na początek w zeszycie na środku kartki chciałbym abyście napisali wielkimi literami: 

School subjects 

następnie zastanówcie się jakie przedmioty szkolne już znacie i spróbujcie je zapisać. Stworzy 

to tak zwaną mapę myśli. Jest to jeden ze sposobów uczenia się nowego słownictwa.  

 Jeżeli już więcej nie jesteś w stanie zapisać spróbuj dopisać, te które są wymienione poniżej. 

Dodatkowo przy tych wyrazach dopisz numer obrazka, który go reprezentuje. 

 

Aby poćwiczyć wymowę tych wyrazów powtarzaj za lektorem. Nagranie znajduje się w linku 

poniżej. 

https://drive.google.com/open?id=1cZpPNp9JW64GFRH3Fc3vXRdmeFQYpYfV  

Jeżeli potrafisz już samo przeczytać wszystkie nazwy przedmiotów możesz przejść do 

następnego zadania. 
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Za chwilę usłyszysz 5 nauczycieli, którzy będą opowiadać o swoim przedmiocie. W zeszycie 

napisz jakiego przedmiotu uczy dany nauczyciel. Link do nagrania znajduje się poniżej. 

https://drive.google.com/open?id=1tRdp38ewN4094MriklQ7_d0UYklBYDKM 

Jako zadanie domowe chciałbym abyście przepisali wasz plan lekcji używając angielskich 

nazw. Możecie wykonać to w zeszycie bądź na komputerze. Zadanie proszę abyście przesłali 

na mój nowy adres: 

panodangielskiegozg@gmail.com 

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

Lesson 

Subject: Sue isn't intelligent. 

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

słownictwo i popracujemy nad poprawną wymową. 

Historia nad którą będziemy dzisiaj pracować jest w podręczniku na stronie 64. Można też ją 

pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1zPAX9te3StdZO2ZHXTkEZpKqZXJerY9E 

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=1ZIHZLWMwzR-0jSTlhafaZ01_P2bCCREE 

Do zeszytu przepisz wyrazy podane poniżej oraz przetłumacz te brakujące: 

 

Na koniec chciałbym abyście poprawili w zeszycie te zdania: 
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Postarajcie się poprawić je całymi zdaniami. Jeżeli nie dacie rady wystarczy aby podkreślić w 

nich błąd. 

Rozwiązanie możecie również przesłać na mój adres e-mail. 

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/1FAIpQLSch7fPdnsFEgUPwecaZL628cVfxfDzQc_YwtJ

G9L1PYw-DwmQ/viewform?usp=sf_link 

Take care and see you soon! 

 


