
KWARANTANNA – TYDZIEŃ DRUGI – MATERIAŁY Z J.ANG. DLA KLAS I-VIII 

Witam was serdecznie w kolejnym tygodniu kwarantanny i  proszę Was o przerobienie kolejnych 
materiałów do nauki j. angielskiego. Jakby ktoś czegoś nie rozumiał, proszę pytać np. na 
Messengerze, będę się starała jak najszybciej odpowiadać. 

 

24.03.2020 i 27.03.2020 

Kl. 0 
Lesson 2 z 7rozdz.: 
Temat: Cucumber 
and egg.:. 
 
Poznajemy nazwy 
produktów 
żywnościowych, 
mówimy o swoich 
upodobaniach 
żywieniowych. 
 
Umiejętności 
językowe: 
Rozpoznawanie 
i nazywanie 
produktów 
żywnościowych. 
Określanie ilości 
produktów 
żywnościowych. 
Mówienie zdań o 
tym, co 
lubimy jeść i czego 
nie 
lubimy jeść. 
Recytowanie 
rymowanki. 

Słownictwo: Tomato- 
pomidor, carrot-
marchewka, 
potato-ziemniak, 
cucumber-ogórek, 
egg-jajo. One, two, 
three, 
four, five. I like eggs. 
I don’t like 
cucumbers.-Nie lubię 
ogórków 
How many eggs?-Ile 
jest jajek 
What colour is a 
tomato?-Jakiego 
koloru jest pomidor? 

Inne umiejętności: 
 
Szukanie drogi 
w labiryncie. 
Rysowanie 
uśmiechniętej 
i smutnej buzi. 
Przeliczanie 
obiektów 

 

Przydatna może okazać się piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

 

 

 

 

 

 

 



Kl. I 

25.03.2020r i 26.03.2020 

Temat: The weather – vocabulary. – Przerabiamy słownictwo związane z pogodą. 

Temat: What’s the weather like? – Rozwiązujemy ćwiczenia związane z pogodą. 

 

Poznajemy 
określenia 
różnych 
typów 
pogody 
i słuchamy 
historyjki. 

sunny - słonecznie, 
rainy -deszczowo 
windy-wietrznie,  
snowy- śnieżnie, 
cloudy-pochmurno 

Podręcznik, str.82-83 
Ćwiczenia, 
str.100,101,108 
 
Chętni uczniowie 
niech napiszą w 
zeszycie jaka jest 
aktualnie pogoda., 
Mogą też przerobić 
ćwiczenia s.98,99 

It’s windy and rainy.-
Jest wietrznie i 
deszczowo. 
I love snowy 
weather.- Uwielbiam 
gdy pada śnieg. 
You’ve got blue 
hands.- Ty masz 
niebieskie dłonie. 
Don’t worry.-Nie 
martw się. 
We can help.-
Możemy pomóc. 
I can fly a kite.-
Umiem puszczać 
latawca. Let’s 
go out and play.-
Chodźmy na 
zewnątrz i pobawmy 
się. 

Znajomość środków językowych 
Uczeń zna określenia typów 
pogody. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń rozumie treść historyjki 
obrazkowej oraz słowa piosenki. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza wyrazy i proste 
zdania oraz śpiewa piosenkę. 
Uczeń opisuje narysowaną przez 
siebie pogodę oraz pogodę za 
oknem. 
Reagowanie 
Uczeń udziela odpowiedzi na 
pytania nauczyciela związane z 
historyjką. 
Uczeń wskazuje odpowiednie 
zdjęcia w trakcie nagrania. 

 

Kl.II 

26.03.2020 i 27.03.2020 

Temat: Revision 5 – powtórzenie wiadomości z rozdz.5 

Temat: Are you wearing a sweater? – Czy masz na sobie sweter? – ćwiczenia w pisaniu i mówieniu. 

Podręcznik, str.62,63 Ćwiczenia,str. 74,75 

 
Powtarzamy 
wiadomości 
z rozdziału 
Clothes i 
oceniamy swoje 
umiejętności. 

Powtórzenie 
słownictwa 
z rozdziału 5. 

Powtórzenie 
struktur językowych 
z rozdziału 5. 

Znajomość środków językowych 
Uczeń zna nazwy ubrań oraz 
słowa związane z wyglądem. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń wskazuje obrazki zgodnie z 
nagraniem. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń nazywa ubrania i liczby na 
rysunku. 
Uczeń recytuje rymowankę 
podczas gry planszowej. 
Wypowiedzi pisemne 
Uczeń zapisuje słowa związane z 
wyglądem w zeszycie. 
Reagowanie- uczeń prowadzi z kimś dialog na temat ubrań 



KL.III 
23.03.2020 

Temat: Pumpkin farm - reading. 

Podręcznik: s. 46, ćwiczenia: s. 56 

25.03.2020 

Temat: Pumpkin farm - exercises 

Podręcznik: s. 47, ćwiczenia: s. 57 

 

Czytamy tekst 
o rodzinnej 
farmie 
warzyw. 

carrot, farmer, 
lettuce-salata, 
potato, 
pumpkin, shop 
assistant-
sprzedawca, 
village-wieś, 
grow-rosnąć, 
uprawiać, sell-
sprzedawać 

Olivia’s dad is a 
farmer.- Tato 
Oliwki jest 
farmerem. 
Olivia’s 
mum is a shop 
assistant. – 
Mama jest 
sprzedawcą.He 
grows/doesn’t 
grow 
pumpkins.- On 
uprawia dynie. 
She sells/ 
doesn’t sell 
carrots.- Ona 
sprzedaje/nie 
sprzedaje 
marchewek.  

Znajomość środków językowych 
Uczeń poznaje nazwy wyrazów 
opisujących rodzinną farmę 
warzyw. 
Rozumienie wypowiedzi 
pisemnych 
Uczeń rozumie przeczytany tekst 
o farmie oraz potrafi zakreślić 
właściwe wyrazy w zdaniach. 
Uczeń potrafi przeczytać zdanie 
wg wzoru z wykorzystaniem 
dopełniacza saksońskiego. 
Uczeń układa i czyta zdania 
z podanych wyrazów. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń wskazuje właściwe wyrazy 
w oparciu o nagranie. 
Uczeń potrafi uzupełnić tekst 
na podstawie nagrania. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza nowe słowa oraz 
zwroty. 
Uczeń czyta tekst o farmie warzyw 
we wskazany sposób. 
Uczeń opisuje farmę wg wzoru. 
Reagowanie językowe 
Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela w oparciu o tekst. 
Wypowiedzi pisemne 
Uczeń pisze zdania z podanych 
wyrazów. 
Uczeń opisuje ogród wg wzoru. 
Uczeń uzupełn 

 

 

 

 



26.03.2020 

Kl.IV 
Temat: Test yourself – unit 5. 

Ćwiczenia powtórzeniowe z rozdziału 5. 

Podręcznik: s.66 – trzeba opanować słówka, 67- można zagrać w grę 

Ćwiczenia: s. 64 -65 

 
Test z rozdziału 5. 

Sprawdzenie 
znajomości 
słownictwa z 
rodziału 5. 

Sprawdzenie 
znajomości 
gramatyki z 
rozdziału 5. 

Sprawdzenie 
znajomości zwrotów i 
funkcji językowych 
poznanych w rozdziale 
5. 

 

27.03.2020 

Temat: Unusual food. 

Podręcznik,s: 68 

Ćwiczenia,s: 66, dla chętnych, s.67 

 
Klub odkrywców: 
niezwykłe jedzenie 
Owocowe stworki– 
praca projektowa 
Explorers’ Club: 
Unusual food 
(Niezwykłe jedzenie) 
Food art (Owocowe 
stworki) 

Uczniowie czytają tekst i 
słuchają nagrania. Następnie 
wykonują ćwiczenie z 
podręcznika 
oraz ćwiczenia z Zeszytu 
ćwiczeń. 
W drugiej części lekcji 
wykonują projekt Food art. 
 
Praca projektowa: stworki 
lub „obrazy” wykonane z 
różnych produktów 
spożywczych 
(uczniowie wykonują 
samodzielnie lub w 
parach/grupach stworki lub 
„obrazy” według 
projektów z podręcznika lub 
własnych) – można wysłać 
zdjęcie tych stworków 😊 

 

 

 

 

 

 

 



KL. V 
24.03.2020, 25.03.2020, 26.03.2020 

Temat: A big earthquake – Duże trzęsienie ziemi – czytanie i uzupełnianie ćwiczeń z tym związanych. 

Temat: There was, there were – exercises. Ćwiczenia z wyrażeniami – tam jest, tam są. 

Temat: Accidents and injuries – the expressions of the Past Simple 

Podręcznik, str. 62-63,  

Ćwiczenia, s. 60– 61  

Quiz: 
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7481fdada22f001f87999a/illnesses?fbclid=IwAR2czGMFgyxqD2V
WDvkqNALhVa5_EI80isVDKMobHN-CChZt5Dx2YbqtT14 

 

 

 

Kontuzje 

A big earthquake (Silne 
trzęsienie ziemi) 

 

Wyrażenie There 
was/there were 
(twierdzenia  
i przeczenia) 

Części ciała 
(cd.) 

Wypadki i 
kontuzje 

Wyrażenie There 
was / there were 
(zdania twierdzące  
i przeczące) 

Rozmawianie  
o kontuzjach 

Rozmawianie o tym, gdzie się było w 
określonym czasie w przeszłości 

 

Kl. VI 
24.03.2020 Temat: Can you do it? – Czy to potrafisz?- zadania w podręczniku s. 70,71 

25.03.2020 Temat: Test yourself – unit 5.- Ćwiczenia, s 52-53 

27.03.2020 Temat: Revision of vocabulary – unit 5, podręcznik, s.72, dla chętnych s.73 – trzeba tam                  
zadać pytanie po ang., uzupełnić luki lub odpowiedzieć na pytania. 

Quiz: https://wordwall.net/pl/resource/944210/angielski/present-perfect 

 
Powtórzenie 
materiału 
z rozdziału 5 
Review 5 (Powtórzenie 
materiału) 

Powtórzenie 
poznanych 
struktur 
gramatycznych 

Powtórzenie 
poznanego 
słownictwa 

Powtórzenie poznanych 
zwrotów i funkcji 
językowych 

 



 

Kl.VII 
24.03.2020 Temat: Future Simple – ćwiczenia online. 

Wyjaśnienie: Future Simple: https://youtu.be/AyFl_EOOlm4 

Ćwiczenia:http://www.angielski.slowka.pl/testy,czas-future-simple-future-simple-
tense,t,180,976.html 

 

25.03.2020 Temat: Writing an informal email. Pisanie listu nieformalnego -zasady, podręcznik-s.68, 
69. 

26.03.2020 Temat: Useful expressions in writing an email. Ćwiczenia -s.49 

Oprócz ćwiczeńA,B.C na str.49, proszę zrobić ćw.D w zeszycie -napisać email używając wyrażeń ze  

str. 69(podręcznik) 

 

 

Kl.VIII 
24.03.2020 Temat: Doing reading exercises. Ćwiczenia, s.42 

25.03.2020  Temat: The world around us – new vocabulary. Podręcznik, s.60, ćwiczenia,str.43 

27.03.2020 Temat: Doing listening exercises.- Uczniowie rozwiązują ćwiczenia ze słuchu, które są          
umieszczone na grupie. 


