
Klasa V  31.03.2020 

Drodzy uczniowie! 

 

W dniu dzisiejszym przesyłam 2 lekcje – na dzisiaj (wtorek) i czwartek. 

Lekcję piątkową dostaniecie w piątek i od razu w tej lekcji napiszę, kto 

będzie musiał mi przysłać zadania do sprawdzenia z całego tygodnia. 

Serdecznie pozdrawiam. 

  
 

Proszę o zapisanie do zeszytu daty , tematu  i celów lekcji.  

Tuesday, 31st March 

 

Lesson 3 

 

Subject: Utrwalenie nazw programów telewizyjnych.  

 

Cele: 

- Nazywam i poprawnie zapisuję nazwy programów telewizyjnych 

 

Kochani, proszę najpierw sprawdzić odpowiedzi do zadań 2 i 3 ze str.58 

podręcznika:  

 

Podręcznik str.58 

Zad. 2 

 

1.talent show 

2.sports programme 

3.documentary 

4.chat show 

5.quiz show 

 

Zad. 3 

 

1.b 

2.a 

3.c 

 

Myślę, że poradziliście sobie z tymi zadaniami!  

 

Teraz powtórzenie słówek z Zad.1 str.58 (podręcznik). Proszę włączyć sobie 

jeszcze raz nagranie do tego zadania. Powtarzamy słówka za lektorem….. Teraz 



zapiszcie do zeszytu te słówka z Zad.2, które uważacie pod względem pisowni 

za najtrudniejsze. Klaudia Lewandowska nie robi tego!!! 

 

Teraz proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń i zrobić Zad.3 ze str.26. Myślę, że każdy 

bez problemu poradzi sobie z tym zadaniem. Klaudia też robi!!! 

 

To wszystko na dzisiaj, moi drodzy!!! 

 

 

Niżej jest kolejna lekcja – 02.04. czwartek. Za tą lekcję bierzemy się oczywiście 

dopiero w czwartek. 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o zapisanie do zeszytu daty , tematu  i celów lekcji.  

Thursday, 2nd April 

 

Lesson 4 

 

Subject: : Usprawniamy umiejętność typu czytanie ze zrozumieniem. 

Rozwiązywanie zadań. 

Cele: 

-Rozumiem tekst pisany po angielsku 

-Potrafię odszukać w nim niezbędne informacje 

 

Moi drodzy, proszę najpierw sprawdzić odpowiedzi do zadań z dn.27.03., które 

podam niżej: 

 

Podręcznik str.56  

Zad.2 

 

1.Kto jest ulubionym aktorem Kate? – Tobey Maguire. 

2.Jaki rodzaj filmów lubi Tom? – Action and fantasy films. 

3.Jaki film ma Kate? – The Chronicles of Narnia. 

4.Kiedy Tom ma test? – On Wednesday. 

5.Co postanawiają robić Tom i Kate? – To watch the film and study together 

tomorrow. 

 



I jeszcze odpowiedź do całego dialogu: 

 
Kate i Tom rozmawiają o filmach. 

 

Teraz proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń i zrobić zadania 1 i 2 ze str.26. Klaudia 

tylko Zad.1!!!  

 

 Wszystko na dzisiaj. Do piątku!  
 

 

 


