
18.04.2020 

 

 

15.04 i 16.04.2020 

Powtarzamy pogodę: 
 How’s the weather like today? Jaka dziś pogoda?
 Is it sunny? Czy jest słonecznie?
 Is it windy? Czy jest wietrznie?
 Is it rainy? Czy jest deszczowo? 
Is it snowy? Czy jest śnieżnie?
 Is it cloudy? Czy jest pochmurno?
 Is it hot/cold/warm/wet/foggy? Czy jest gorąco/zimno/ciepło/mokro/mgliście? 
 
Tematy lekcji to 1.Put on a sweater
 
Podręcznik str. 86. Bardzo proszę, aby dzieci namalowały spodenki i podpisały shorts, 
koszulkę i podpisały T-shirt, spódniczkę i podpisały skirt, czapkę
jeansy i podpisały jeans. Oczywiście zachęcam do posłu
ścieżka 40. Proszę popatrzeć na ćw.2 str 87. Rysunek pokazuje ubran
ciepło It’s hot oraz jak jest zimno it’s cold. Oto rymowanka z tego ćwiczenia:

  
 Z tej lekcji trzeba zapamiętać zwroty 
sweater- załóż sweter, Take off your shoes
104 zad 1 i str. 105 zad 4. Bardzo proszę o
pawlowskamalgorzata777@gmail.com
 
 

Temat: I know 7-revision. 
 
Powtarzamy 
materiał z siódmego 
rozdziału, bawimy 
się w „karmienie” 
głodnego stwora. 

Utrwalenie 
funkcji
językowych
wprowadzonych
w siódmym 
rozdziale.

KL. 0 

KL. I 

How’s the weather like today? Jaka dziś pogoda? 
sunny? Czy jest słonecznie? 

Is it windy? Czy jest wietrznie? 
Is it rainy? Czy jest deszczowo?  

Is it snowy? Czy jest śnieżnie? 
Is it cloudy? Czy jest pochmurno? 
Is it hot/cold/warm/wet/foggy? Czy jest gorąco/zimno/ciepło/mokro/mgliście? 

Put on a sweater. 

86. Bardzo proszę, aby dzieci namalowały spodenki i podpisały shorts, 
shirt, spódniczkę i podpisały skirt, czapkę-hat, sweterek

jeansy i podpisały jeans. Oczywiście zachęcam do posłuchania poprawnej wymowy płytka 2 
ścieżka 40. Proszę popatrzeć na ćw.2 str 87. Rysunek pokazuje ubrania które, nosimy jak jest 
ciepło It’s hot oraz jak jest zimno it’s cold. Oto rymowanka z tego ćwiczenia:

Z tej lekcji trzeba zapamiętać zwroty put on – założyć, take off –zdjąć. Np. Put on your 
załóż sweter, Take off your shoes- zdejmij buty. Zadanie domowe to ćwiczenia str

105 zad 4. Bardzo proszę o przesłanie zdjęć z zadaniami na mojego maila: 
pawlowskamalgorzata777@gmail.com 

Utrwalenie 
funkcji 
językowych 
wprowadzonych 
w siódmym 
rozdziale. 

Powtórzenie 
słownictwa i 
struktur 
językowych 
z siódmego 
rozdziału. 

Rysowanie 
produktów 
żywnościowych. 
Wykonanie wspólnie
z rodzicem 
głodnego stwora 
z pudełka po 
chusteczkach 
higienicznych 

Is it hot/cold/warm/wet/foggy? Czy jest gorąco/zimno/ciepło/mokro/mgliście?  

86. Bardzo proszę, aby dzieci namalowały spodenki i podpisały shorts, 
hat, sweterek-sweater, 

chania poprawnej wymowy płytka 2 
a które, nosimy jak jest 

ciepło It’s hot oraz jak jest zimno it’s cold. Oto rymowanka z tego ćwiczenia: 

. Np. Put on your 
buty. Zadanie domowe to ćwiczenia str. 

zadaniami na mojego maila: 

 
Wykonanie wspólnie 

 



 
 
 
KL.II 
16.04 i 17.04.2020 
 
Podręcznik, str.66 – 67 
Ćwiczenia: str.82-83  
 

Temat: Free time 
activities. 
 
Rozmawiamy o 
zajęciach w 
czasie wolnym i 
o rysunkach, 
które je 
przedstawiają. 

Yes, I can. No, I can’t. 
Girl - dziewczyna, flowers-
kwiaty, sun-słońce, fish-
ryba, 
cat, bird -ptak, happy. She’s 
wearing … . Yes, I do. 
No, I don’t. Do you 
ride a bike/listen to 
music/watch TV? – Czy ty 
jeździsz rowerem/ słuchasz 
muzyki/oglądasz telewizję? 
Every day - codziennie.  
At the 
weekend-w weekend. Run -
biegać, jump-skakać, 
climb – wspinać się, swim-
pływać, dance-tańczyć, 
play-grać. 

Can you swim? – Czy umiesz 
pływać?Who 
can you see in the 
picture? – kogo widzisz na 
obrazku What is the 
girl wearing? – co 
dziewczyna ma na 
sobie?This 
girl can draw very 
well.- Ta dziewczyna umie 
rysować bardzo ładnie, Can 
you name her drawings? – 
Czy możesz nazwać jej 
rysunki? Do 
you play with a 
dog/cat? – Czy bawisz się z 
kotem/psem. Do you 
ride a bike?- Czy jeździsz 
rowerem? Do you 
dance?- Czy tańczysz?  
Simon says: 
Climb the tree. 

Znajomość środków językowych 
Uczeń zna nazwy czynności w 
czasie wolnym. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń powtarza nazwy czynności. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń odpowiada na pytania 
dotyczące rysunków. Recytuje 
rymowankę  płyta 2,nr15 

Reagowanie 
Uczeń rozumie i wykonuje 
polecenia. 

 
Podręcznik,str. 68-69 
Ćwiczenia, str.84-85( w ćwiczeniach na str.85 jest zadanie 3 które wygląda na 
skomplikowane, ale w rzeczywistości nie jest. Mamy tam rozsypankę wyrazową, którą 
układamy wg wzoru: Zdania twierdzące:  osoba + czasownik+ rzeczownik+ kiedy. 
 Pytania: Do+ osoba+ czasownik(bezokolicznik)+rzeczownik 
 
Temat: I like riding my bike. 
Poznajemy 
nazwy czynności 
w czasie 
wolnym, 
słuchamy 
historyjki. 

Ride a bike, watch TV, 
listen to music, text a 
friend pisać 
wiadomość(sms) do 
przyjaciela. Every day, at 
the weekend. 

Do you ride a bike? 
Yes, I do. No, I don’t. 

Znajomość środków językowych 
Uczeń zna nazwy czynności w 
czasie wolnym oraz określenia 
częstotliwości. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń rozumie treść historyjki 
obrazkowej. 



Uczeń wskazuje właściwe 
odpowiedzi zgodnie z nagranie. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza wyrażenia i 
proste zdania. 
Reagowanie 
Uczeń zadaje pytania na temat 
zajęć w czasie wolnym oraz 
udziela na te pytania odpowiedzi 

 
Bardzo proszę o przesłanie zdjęć z zadaniami na mojego maila: 
pawlowskamalgorzata777@gmail.com 
 
 

KL.III 
15.04.2020 
Podręcznik, str.52,53 
Ćwiczenia, str. 64,65 
 

Temat: 
Children’s 
favourite 
food. 
 
Poznajemy 
ulubione 
potrawy dzieci 
z różnych 
zakątków 
świata 
w oparciu 
o przeczytane 
teksty. 
Układamy 
przepis na 
deser 
owocowy. 

America, England, 
Italy, India, salt -sól, 
pasta-makaron, yeast 
(czyt, jiist) - drożdże, 
bread -chleb, 
pie-placek,ciasto, 
spaghetti, meat - 
mięso, 
sugar-cukier, ginger – 
korzeń imbiru,water-
woda 
butter-masło, onion – 
cebula, tomatoes – 
pomidory, potatoes- 
ziemniaki 

In America/England/ 
India/Italy children 
love/like/eat …. – w 
Ameryce, Indiach, we 
Włoszech dzieci 
uwielbiają jeść… To 
cook/bake it, you 
need some ….- Żeby 
ugotowć, potrzebujesz 
trochę(kilka)… It’s 
easy to make and 
delicious/yummy.-
łatwe do zrobienia i 
pyszne 
You need ….-ty 
potrzebujesz… First, 
put/mix/ … -Najpierw 
dać/zmieszać   Then 
add/mix/bake/cook/ 
fry …Potem 
dodać/zmieszać/upiec
/zgotować/ usmażyć 
Finally eat …- Na końcu 
zjeść… 

Znajomość środków językowych 
Uczeń nazywa ulubione potrawy 
dzieci oraz kraje ich pochodzenia. 
Rozumienie wypowiedzi 
pisemnych 
Uczeń rozumie krótkie 
wypowiedzi wspierane obrazem. 
Uczeń łączy poznane nazwy 
wyrazów z ilustracjami. 
Rozumienie wypowiedzi ustnych 
Uczeń udziela odpowiedzi 
na pytania nauczyciela w oparciu 
o tekst. 
Uczeń odgaduje nazwę opisanej 
potrawy. 
Wypowiedzi ustne 
Uczeń powtarza słowa i zdania. 
Uczeń czyta teksty o potrawach 
we wskazany sposób. 
Uczeń opisuje sposób 
przyrządzenia wylosowanej 
potrawy – podaje przepis. 
Uczeń układa i podaje przepis 
na deser owocowy. 
Uczeń nazywa wykonaną pracę 
plastyczną. 
Reagowanie językowe 
Uczeń pyta i odpowiada 
na pytania kolegów/koleżanek. 

 
Bardzo proszę o przesłanie zdjęć z zadaniami na mojego maila: 
pawlowskamalgorzata777@gmail.com 
 
 
 



KL.IV 
16.04 i 17.04.2020  

Podręcznik, s. 76-77 

ćwiczenia, s. 74-75 

Temat: 
Zainteresowania 
i hobby 
Talking about hobbies 
(Rozmawiamy o zainteresow.) 
 
 
Temat: 
Present simple 
(pytania i krótkie 
odpowiedzi) 

CZŁOWIEK 
Zainteresowania 
Hobby 
 
 
 

Present simple: 
pytania, krótkie 
odpowiedzi 
Like +czasownik 
z końcówką -ing 

Czytanie i słuchanie: 
ogólne rozumienie 
tekstu, układanie 
fragmentów dialogu 
we właściwej kolejności 
Słuchanie: 
odpowiadanie na 
pytania 
Mówienie: zwroty 
używane podczas 
mówienia 
o zainteresowaniach/ 
ulubionych zajęciach 
(prezentowanie 
minidialogów, 
zadawanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi) 
Pisanie: wiadomość 
e-mail do 
kolegi/koleżanki, 
z którymi chcemy 
nawiązać kontakt 
Wymowa: końcówki -s 
w 3. os. L.poj. w present simple 

 
 
Proszę przepisać do zeszytu: 

 Present Simple najczęściej stosujemy gdy: 

-czynność się powtarza np. I/ you/we/they get up at seven o’clock every day, ale She/He/It gets up at 
seven o’clock every day.  

- mówimy o faktach, np. I/ you/we/they live in Babice ale She/He/It lives in Babice. 

-mówimy o emocjach, np. I/ you/we/they like spaghetti ale She/He/It likes spaghetti. 

                                   Gdy mówimy o emocjach, po czasownikach takich jak like, love, hate dajemy 
czasownik z końcówką -ing, np. I like skating, ale She likes running. 

 

W pytaniach i w przeczeniach stosujemy operatory: Do  lub Does w 3 osobie liczby pojedynczej – po 
nich zawsze występuje czaspwnik w formie bezokolicznika. 

 

 

Present Simple: 

Proszę zamienić podane przykłady zdań, jak w przykładzie: 



Zdania twierdzące  Zdania pytające Zdania przeczące 
We get up at 6 a.m. 
 
I always visit my family on 
Sundays 
 
I go to school every day. 
 
My mum cooks dinner. 
 
The family goes for holidays 
every summer 
 
 
 
 

Do we get up at 6 a.m.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do you play football every 
Wednesday? 
 
Does Tom go to the cinema on 
Saturday? 
 
Do you like cooking? 
Do we go to school every 
week? 
Do you like tennis? 
Do they play volleyball? 

We don’t get up at 6 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My mum doesn’t like 
spaghetti. 
Kate and Alice don’t like 
dancing. 
You don’t play tennis. 
We don’t do homework on 
Sunday. 
They write letters every week. 
 

KL.V 
15.04 i 16.04.2020 

Topic: Translating sentences. 

Przepisz do zeszytu i przetłumacz: 

1. Boli mnie głowa. 
2. Musisz wziąć tabletkę przeciwbólową. 
3. Mój pies jest chory. 
4. Musisz wziąść go do weterynarza. 
5. Dzieci były w dżungli. 
6. Moi rodzice nie byli w pracy wczoraj. 
7. Lekarz był bardzo pomocny. 
8. Kate ma skręconą kostkę. 
9. W zoo nie było żadnych lwów. 
10. W sobotę rano byliśmy w kinie. 



Topic: 

Film DVD: 
Niebezpieczna 
kolacja 

DVD Club: 
Dangerous 
dining 

 

Uczniowie oglądają film i wykonują ćwiczenia związane z filmem. 

Na wyszukiwarce Google należy wpisać kody widoczne nad ćw.3 i 4 

Proszę przepisać do zeszytu słowa ze str.68 w ćwiczeniach I nauczyć 
się ich. Postarajcie się tak pooglądać film, żeby móc mi odpowiedzieć 
na pytania do filmu. 

Ćwiczenia,  

s. 68 – 69  

 

 

KL.VI 
15.04 i 17.04.2020  
Topic: Future Simple in exercises. Proszę przepisać do zeszytu i uzupełnić: 16 - 17. 04. 2020 r 



Interrogative – forma pytająca

 
Topic: In the future. Podręcznik, str.80 
 



Zad.1  Proszę przeczytać tekst o przyszłości i napisać w zeszycie które zdania brzmią 
optymistycznie i pesymistycznie. 
 
Optimistic:                                Pessimistic: 
 
Zad.2 Proszę odpowiedzieć na pytania do dialogu – pisemnie. 
 
Zad.3 Napisać jak wyobrażamy sobie przyszłość używając wyrażeń z Phrase Book. 
 

KL.VII 
 
15.04. i 16.04.2020 

 Temat: 
Powtórze 
nie 
wiadomo
ści 
z 
rozdziału 
4 
– zadania 
typu 
egzami-
nacy- 
jnego. 

Zadania 
typu 
egzamina-
cyjnego, 
wykorzystu-
jące 
słownictwo 
z rozdziału 
4. 

Zadania 
typu 
egzaminacyj 
nego, 
oparte 
na 
strukturach 
gramatyczn
ych 
wprowadzon
ych 
w rozdziale 
4. 

Funkcje 
językowe 
i sytuacje 
omówion
e 
w 
rozdziale 
4, 
powtórze
nie. 

Rozumienie wypowiedzi (ustnych): 
odpowiadanie na pytania do nagrania 
(test wyboru), dopasowuje do 
wypowiedzi 
odpowiadające jej zdania. 
Rozumienie wypowiedzi (pisemnych): 
uzupełnia 
luki w tekście zdaniami, tak aby powstał 
spójny 
i logiczny tekst. 
Reagowanie na wypowiedzi: dobiera 
reakcje 
do podanych wypowiedzi (test 
wyboru). 
Znajomość środków językowych: 
uzupełnia luki 
w tekście (test wyboru). 
Tworzenie wypowiedzi (pisemnej): pisze 
e-mail 
z zaproszeniem na wspólną zabawę. 

Podręcznik: 
str. 70–71. 
  
 

 
Zadanie F z podręcznika str.71 proszę zrobić w formie realnego maila i przesłać do mnie na 
adres: pawlowskamalgorzata777@gmail.com 
Pozostałe zadania proszę wysyłać przez Messenger. 
 
 
 

KL.VIII 
15.04 i 17.04.2020 
 
Topic: Grammar: Adjectives ending in -ingand -ed. 
 
Napiszcie w zeszycie: 
 
Przymiotniki z końcówką -ing opisują rzecz, opinię, np. The film is interesting (interesujący). 
 
Przymiotniki z końcówką -ed opisują człowieka, nasze uczucia, np. I am interested 
(zainteresowany) in wild animals. 
 

 

Film wyjaśniający gramatykę: 



https://www.youtube.com/watch?v=cXFUQqDH1zc 

 

Proszę wysłać mi zdjęcia zadań przez Messenger  

Topic: 
Grammar: 
Adjectives 
ending in 
-ing 
and -ed. 

Przymiotniki 
zakończone 
na -ing oraz 
-ed. 

Zasady 
stosowania 
przymiotników 
zakończonych 
na -ing oraz 
-ed. 

Opisywanie 
odczuć 
oraz obiektów 
za pomocą 
przymiotników 
zakończonych 
na -ing oraz -
ed. 

Reagowanie na 
wypowiedzi: 
dyskutowanie 
o obiektach 
znajdujących się w 
klasie oraz 
ich opisywanie za 
pomocą przymiotników 
zakończonych na -ing i 
-ed. 
Tworzenie wypowiedzi 
(ustnej/pisemnej): 
uzupełnianie tabeli 
przymiotnikami; 
opisywanie 
ilustracji za pomocą 
przymiotników 
zakończonych 

Podręcznik: 
str.65. 
 
Zadania 
proszę 
pisać w 
zeszycie! 

Zeszyt 
ćwiczeń: 
str. 45. 



 

na -ing oraz -ed; 
uzupełnianie zdań 
przymiotnikami. 
Przetwarzanie 
wypowiedzi: 
odkrywanie 
reguł gramatycznych 
na podstawie 
podanych 
przykładów; tworzenie 
form przymiotników 
zakończonych na -ing 
oraz -ed od 
czasowników. 
Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo/ 
gramatyka):przymiotniki 
zakończone na -ing 
oraz -ed. 


