
Tydzień obowiązywania 15 - 19 czerwca 

Po oddaniu podręczników do biblioteki, pamiętajcie, że wersje pdf podręczników dostępne są 

na górze strony pod linkami. 

Drodzy trzecioklasiści! Na najbliższych lekcjach powtarzamy i utrwalamy wiadomości i 

umiejętności zdobyte w klasie 3. Proponowane ćwiczenia pomogą również Wam w lepszym 

starcie w klasie czwartej. Powtórki zaczniemy od dni tygodnia i miesięcy. 

Lesson 21                   15th/16th/17th/18th/19th June 

Topic: Days of the week 

Zad.1 

Przypomnijmy sobie nazwy dni tygodnia oglądając filmik 

https://tiny.pl/7w5s7 

Zad.2 

Zapisz w zeszycie temat i nazwy dni tygodnia. Zapamiętaj, że nazwy dni tygodnia piszemy 

zawsze wielką literą 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Saturday 

Sunday 

A teraz dokończ zdania wpisując dzień tygodnia: 

Today is ………………….. ( Dzisiaj jest ……………) 

I like ……………………… ( Lubię……………..) 

I don’t like ………………… ( Nie lubię……………..) 

Zad.3 Zagraj w O rety! Krety! Kliknij w nazwę dnia tygodnia. 

https://tiny.pl/7w5sd 

https://tiny.pl/7w5s7
https://tiny.pl/7w5sd


Zad. 4 Ułóż dni w odpowiedniej kolejności 

https://tiny.pl/7w5s1 

Zad.5 

Wpisz kolejno dni tygodnia zaczynając od niedzieli- zeszyt ćwiczeń s.70 

Have a nice day! 

****************************** 

Lesson  22                    15th/16th/17th/18th/19th June 

Topic: Seasons and months. 

Dzisiaj uczymy się o porach roku i miesiącach 

Zad.1 Posłuchaj piosenki o porach roku 

https://tiny.pl/79pcj 

Zapisz w zeszycie temat i pory roku 

Spring- wiosna 

Summer- lato 

Autumn- jesień 

Winter- zima 

Zapisz I dokończ zdania wpisując odpowiednią porę roku 

I like……………… ( Lubię …………………) 

I don’t like…………….. ( Nie lubię……………….) 

My birthday is in …………………….( Moje urodziny są ………) 

Zad.2 A teraz posłuchaj piosenki o miesiącach 

https://tiny.pl/t1br1 

Zad.3 Zapisz w zeszycie kolejne miesiące. Pamiętaj, że nazwy miesięcy piszemy zawsze 

wielką literą 

January – styczeń 

February- luty 

https://tiny.pl/7w5s1
https://tiny.pl/79pcj
https://tiny.pl/t1br1


March- marzec 

April – kwiecień 

May- maj 

June- czerwiec 

July- lipiec 

August- sierpień 

September- wrzesień 

October- październik 

November- listopad 

December- grudzień 

Zad.4 Rozwiąż krzyżówkę- wpisz nazwy miesięcy 

https://tiny.pl/7w564 

Zad.5 Ułóż miesiące w odpowiedniej kolejności 

https://tiny.pl/7w562 

  

 Have a nice day! 

 

https://tiny.pl/7w564
https://tiny.pl/7w562

