
Język angielski 

KLASA III C 

Wskazówki do samodzielnej pracy uczniów w domu na okres od 23 marca do 27 marca. 

 

23 marca - poniedziałek 

W ramach zajęć koła języka angielskiego (23 marca) nadal  utrwalamy poznane słownictwo z 

rozdziału 6: 

dni tygodnia oraz nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie. 

W tym tygodniu  polecam gry online: 

https://learningapps.org/display?v=pxd67tun318 

https://learningapps.org/3166590 

https://learningapps.org/3166341 

https://learningapps.org/3172306 

 

25 marca – środa  

Praca z tekstem „Scouts be prepared” (str.50) 

Zanim wysłuchasz czytanki ze strony 50, zapisz w zeszycie temat zajęć i nowe słówka, które będą Ci 

potrzebne do zrozumienia tekstu. 

Wednesday, 25th March 2020 

            Lesson  

Topic: Scouts be prepared – reading.  

 

scout /skałt/  – harcerz, zuch 

be prepared  /bi priperd/ – bądź przygotowany 

activities /aktivities/  – czynności 

learn new things  /lern nju fings / – uczyć się nowych rzeczy 

get badges /get bedzys/ - zdobywać odznaki 

https://learningapps.org/display?v=pxd67tun318
https://learningapps.org/3166590
https://learningapps.org/3166341
https://learningapps.org/3172306


for example /for igzempyl/- na przykład 

do archery /du arczeri/- uprawiać łucznictwo 

wear a uniform /łer e juniform/ - nosić mundurek 

neckerchief /nekerczif/ - chustka 

(w ukośnych nawiasach zapisana została wymowa) 

Open your book at page 50. Utwórz książkę na stronie 50. Listen to the text. Wysłuchaj nagrania 2.47 

(nagrania poszukaj w załączniku). Spróbuj przeczytać na głos tekst, następnie spróbuj go 

przetłumaczyć ustnie.  

Następnie wykonaj ćwiczenie 15 str. 50  

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń - strona 47 i 48. 

! W zadaniu 11 - zwróć uwagę na to, że gdy opowiadamy o tym co wykonuje jakaś osoba (np. He/She) 

czasownik zmienia formę (dokładne reguły dotyczące tych zmian, poznasz bliżej w klasie IV) 

He goes cycling 

She does gymnastics. 

She has an English lesson.  

Pamiętaj, że na dole strony w zeszycie ćwiczeń znajdują się wskazówki, jak należy wykonywać 

zadania.  

 

27 marca - piątek  

Zapisz w zeszycie temat dzisiejszej lekcji. 

Friday, 27th March 2020 

            Lesson  

Topic: At the weekend he goes camping. 

 

Open your books at page 51. Otwórz książkę na stronie 51. Look at the picture. Spójrz na rysunek. 

Zastanów się: Who are they? Kim oni są? Where are they? Gdzie oni są? What are they doing?  Co oni 

robią? 

Przeczytaj zadania pod obrazkiem. Read the sentences 1-6. Spróbuj odgadnąć czy Pan Fredricksen 

wykonuje te czynności czy nie. Guess: Yes or No! 



 Wysłuchaj nagrania do zadania 17 - nagranie 2.48 (nagrania poszukaj w załączniku) i sprawdź czy 

miałeś rację.   

Wykonaj zadanie 18 – Narysuj w zeszycie rysunek,  przedstawiający co robisz w wybrany dzień 

tygodnia. Rysunek podpisz według wzoru: I (go swimming) on (Thursday). 

 

 

Zeszyt ćwiczeń  - wykonaj zadania ze strony  49. 

Pamiętaj, że na dole strony w zeszycie ćwiczeń znajdują się wskazówki, jak należy wykonywać 

zadania. 

 

 

 

 

 


