
Tydzień obowiązywania 8 – 10 czerwca 

Lesson 31                                                            8th / 9th / 10th  June  ( wybierz datę) 

Topic : Mysterious creatures – reading comprehension 

Cel: Doskonalimy umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukujemy w tekście potrzebne 

informacje. 

  

Zad.1  

Otwórzcie podręcznik na str. 108. Posłuchajcie tekstu ‘Mysterious creatures’. O ilu i jakich 

tajemniczych stworzeniach jest mowa w tekście. Zapisz w zeszycie liczbę i nazwy tych 

stworzeń. 

  

[audio mp3="https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/03/3-22-Steps-Plus-Grade-6-Class-

Audio.mp3"][/audio] 

Czy już wiecie, jakie stworzenia pojawiły się w tekście? Słyszeliście już o nich wcześniej, 

myślę, że tak. 

Zad.2  

Zapoznajcie się ze zdaniami w ćwiczeniu 2. W każdym brakuje wyrazu lub wyrażenia, które 

musicie odnaleźć w tekście. Przeczytajcie jeszcze raz uważnie tekst i  uzupełnijcie zdania. Nie 

przepisujcie całych zdań do zeszytu, zapiszcie wyrazy, którymi te zdania należy uzupełnić. 

Zad.3  

Na koniec ćwiczenie 3. Poszukajcie w tekście odpowiedzi na 5 pytań, które są w tym 

ćwiczeniu. Zapiszcie odpowiedzi w zeszycie. Nie musicie odpowiadać pełnym zdaniem. 

Good Luck! 

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

Lesson 32          8th / 9th / 10th  June  ( wybierz datę) 

Topic: Cel: The first English class – listening comprehension – doskonalenie techniki 

słuchania ze zrozumieniem. 

Zapiszcie lesson, topic do zeszytu. 

Kochani, dziś ćwiczymy słuchanie ze zrozumieniem. Podręcznik ani zeszyt ćwiczeń nie 

będzie Wam dzisiaj potrzebny. 



Zad. 1 Wejdź na stronę: https://bit.ly/2XKkHFv. Zaczniemy od zakładki: Preparation. 

Należy ułożyć wyrazy we właściwej kolejności: 

- dni tygodnia 

- miesiące 

- liczebniki porządkowe ( trzeci, czwarty, piąty itp.) 

Uwaga, po ułożeniu poszczególnych grup wyrazów we właściwej kolejności, kliknijcie Finish 

i sprawdźcie poprawność udzielonych odpowiedzi. 

  

Zad. 2 Kliknijcie w zakładkę Transcript, otworzy się tekst do nagrania. Przeczytajcie tekst i 

posłuchajcie nagrania – możecie wysłuchać go więcej niż jeden raz. 

  

Zad. 3 Kliknijcie w zakładkę Task 1. Przeczytajcie zdania i oznaczcie je jako True lub False. 

Jeśli nie jesteście pewni odpowiedzi, wróćcie do tekstu i nagrania. 

Uwaga, po oznaczeniu wszystkich zdań jako true/false kliknijcie Finish i sprawdźcie 

poprawność udzielonych odpowiedzi. 

  

Zad. 4 Kliknijcie w zakładkę Task 2. Przeczytajcie pytania i wybierzcie poprawną odpowiedź. 

Jeśli nie jesteście pewni odpowiedzi, wróćcie do tekstu i nagrania. 

Teraz kliknijcie Finish i sprawdźcie poprawność udzielonych odpowiedzi. 

  

Każde z zadań możecie powtórzyć poprzez przyciśnięcie przycisku Try again. Kliknięcie 

opcji Show answers umożliwi Wam wyświetlenie poprawnych odpowiedzi. 

Have a nice day. 

 

https://bit.ly/2XKkHFv

