
Klasa 3b – 20.04.2020 

Lesson 

Topic: Nauka nazw dyscyplin sportowych.  

Proszę o przepisanie do zeszytu poniższych słów: 

diving - nurkowanie 

roller skating – jazda na wrotkach 

riding – jeździectwo, jazda (konna) 

Proszę o przeczytanie piosenki ze strony 61 (podręcznik). Jeśli są jakieś trudne słówka proszę je 

przetłumaczyć w słowniku internetowym.  

Proszę o zrobienie Ex. 1 p. 58 (ćwiczeniówka). Uczniowie czytają wyrazy i łączą je z rysunkami.  

Proszę o zrobienie Ex. 2 p. 58 (ćwiczeniówka). Uczniowie śledzą linie i uzupełniają wypowiedzi w 

dymkach zgodnie z rysunkami (Proszę pamiętać o poprawności gramatycznej wpisywanych 

wyrazów). 

Proszę o zrobienie Ex. 3 p.59 (ćwiczeniówka). Uczniowie znajdują i zakreślają w diagramie nazwy 

sportów. Następnie wpisują je pod właściwymi rysunkami.  

Proszę o zrobienie Ex. 4 p. 59 (ćwiczeniówka). Uczniowie zakreślają właściwe wyrażenia zgodnie z 

rysunkami.  

 

Po wykonaniu zadań proszę aby rodzic zrobił zdjęcie wykonanych zadań w ćwiczeniówce i wysłał mi 

na e-mail: angielskizdalnie@op.pl do środy 22.04.2020. 

Chciałabym w ten sposób monitorować pracę uczniów.  

Jeśli uczniowie lub rodzice mają jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak 

najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.  

 

Klasa 3b – 22.04.2020 

Lesson 

Topic: Nazwy dyscyplin sportowych.  

Proszę o przepisanie do zeszytu poniższych słów: 

swimsuit – strój kąpielowy 

trunks – kąpielówki, spodenki do pływania  

surfboard – deska surfingowa 

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 62 (podręcznik). Należy uzupełnić zdania słowami (swimsuit, trunks lub 

surfboard).  

Proszę o przeczytanie Ex. 9 p. 63 (podręcznik).  
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Proszę o zrobienie Ex. 5 p. 60 (ćwiczeniówka). Uczniowie przeprowadzają postacie z kreskówki przez 

labirynt do właściwych symboli sportów. Następnie piszą zdania według wzoru zgodnie z 

informacjami odkrytymi w labiryncie.  

Proszę o zrobienie Ex. 6 p. 61 (ćwiczeniówka). Uczniowie odpowiadają na pytania, wpisując w luki Yes 

lub No zgodnie z rysunkami i zakreślają właściwe zwroty.  

Proszę o zrobienie Ex. 7 p. 61 (ćwiczeniówka). Uczniowie dobierają odpowiedzi do pytań.  

 

Po wykonaniu zadań proszę aby rodzic zrobił zdjęcie wykonanych zadań w zeszycie i ćwiczeniówce i 

wysłał mi na e-mail: angielskizdalnie@op.pl do poniedziałku 27.04.2020. 

Chciałabym w ten sposób monitorować pracę uczniów.  

Jeśli uczniowie lub rodzice mają jakieś pytania można wysyłać mi wiadomości e-mail, postaram się jak 

najszybciej odpowiedzieć na Państwa/uczniów pytania dotyczące lekcji.  
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