
Tydzień obowiązywania 22 - 25 czerwca 

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

na górze strony pod linkami. 

Lesson 36          22nd/23rd/24th/25th June (wybierz datę)          

  

Topic: Cel: Listening practice – doskonalenie techniki słuchania ze zrozumieniem. 

  

Przepisz lesson, topic do zeszytu. 

Zad. 1 Posłuchaj nagrania i obejrzyj filmik o typowej brytyjskiej szkole. Przeczytaj 

pytania pod filmikiem i zaznacz poprawną odpowiedź. 

https://test-english.com/listening/a1/schools-in-britain-listening-test/ 

  

Zad. 2  Posłuchaj nagrania i obejrzyj filmik o czynnościach rutynowych. Przeczytaj 

pytania pod filmikiem i zaznacz poprawną odpowiedź. 

https://test-english.com/listening/a1/daily-routines-listening-test/ 

Zad. 3 Obejrzyj filmik, wstaw czasowniki w czasie Past Simple: 

https://bit.ly/2V2ANZi 

Zad. 4 Obejrzyj filmik, posłuchaj. Przeczytaj pytania obok filmiku i wybierz poprawną 

odpowiedź. Następnie, uzupełnij zdania, które są pod filmikiem. Użyj wyrazów z polecenia: 

https://bit.ly/2YOCD0E 

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

Lesson 37                                                                          22nd / 23rd / 24th / 25th / June 

  

Topic: Ćwiczenia utrwalające słownictwo z klasy szóstej 

Cel: ćwiczymy wybrane słownictwo z klasy szóstej 

  

Zad.1 

https://test-english.com/listening/a1/schools-in-britain-listening-test/
https://test-english.com/listening/a1/daily-routines-listening-test/
https://bit.ly/2V2ANZi
https://bit.ly/2YOCD0E


Zaczniemy od środków transportu 

https://wordwall.net/pl/resource/2058193/angielski/class-5-means-transport-unit8a 

https://wordwall.net/pl/resource/2542170/angielski/transport-nouns 

  

Zad.2  

Przypomnimy sobie słownictwo związane ze sportem 

https://wordwall.net/pl/resource/568161/angielski/steps-3-unit-2-vocabulary-p-23 

https://wordwall.net/pl/resource/482576/angielski/sports-equipment 

  

  

Zad.3  

Ostatnie dwa zadania na dziś to słownictwo związane z jedzeniem 

https://wordwall.net/pl/resource/744255/angielski/food-steps-plus-vi 

Ostatnie zadanie składa się z trzech części. Pierwsze ćwiczenie polega na wybraniu podpisów 

do obrazków przedstawiających jedzenie. Po wykonaniu pierwszego, spróbujcie zrobić 

kolejne dwa ćwiczenia Check your vocabulary: gap fill, umieszczone pod spodem na 

fioletowych paskach. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/food 

  

Good Luck! 

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

Lesson 38                                                                          22nd / 23rd / 24th / 25th / June 

  

  

Topic: Summer holidays 

Cel: utrwalamy słownictwo związane z latem i wakacjami. 

https://wordwall.net/pl/resource/2058193/angielski/class-5-means-transport-unit8a
https://wordwall.net/pl/resource/2542170/angielski/transport-nouns
https://wordwall.net/pl/resource/568161/angielski/steps-3-unit-2-vocabulary-p-23
https://wordwall.net/pl/resource/482576/angielski/sports-equipment
https://wordwall.net/pl/resource/744255/angielski/food-steps-plus-vi
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/food


Na początek połączcie  wyrazy angielskie z ich odpowiednikami polskimi. Po wykonaniu 

naciśnijcie prześlij odpowiedzi, aby sprawdzić czy dobrze połączyliście wyrazy. 

https://wordwall.net/pl/resource/3014583/angielski/summer-holidays-eb 

A teraz spróbujcie odnaleźć słowa w wykreślance i dopasować je do obrazków. Wyrazy mogą 

być poziomo, pionowo oraz po skosie z góry na dół lub z dołu na górę. 

https://wordwall.net/pl/resource/2786093/summer 

I na koniec krzyżówka  z ukrytą wiadomością. Wszystkie wyrazy, które trzeba wpisać, 

umieszczone są po prawej stronie. 

https://bit.ly/3hQcuHy 
I to już wszystko. Życzymy Wam cudownych, bezpiecznych wakacji, do zobaczenia we 

wrześniu! 

 

https://wordwall.net/pl/resource/3014583/angielski/summer-holidays-eb
https://wordwall.net/pl/resource/2786093/summer
https://bit.ly/3hQcuHy

