
Tydzień obowiązywania 15 - 19 czerwca 

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

na górze strony pod linkami. 

  

Lesson 33          15th/16th/17th/18th/19th June (wybierz datę)               

        

Topic: Nature - przypomnienie słownictwa 

  

Wakacje coraz bliżej dlatego warto przypomnieć sobie słówka związane z otaczającą nas 

naturą. 

Zad. 1 Sprawdź czy pamiętasz słówka których uczyliśmy się w rozdziale 5. Wybierz 

prawidłową odpowiedź. 

https://wordwall.net/pl/resource/818352/angielski/nature-unit-5-steps-plus 

Zad. 2 Teraz będzie trochę trudniej. Dokończ zdania. Musisz je przeczytać bardzo dokładnie, 

by wybrać prawidłową odpowiedź. 

https://wordwall.net/pl/resource/904833/angielski/unit-5-steps-plus-v-nature-v 

Zad. 3 

Posłuchaj piosenki “I love summertime”. Co w wakacjach lubią bohaterzy piosenki? 

Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM 

Zad. 4 

Obejrzyj bajkę Bing - summertime. Nie przejmuj się jeśli nie zrozumiesz wszystkiego. 

Spróbuj domyślić się z kontekstu jaki jest przebieg wydarzeń. Co zapakowali przyjaciele do 

koszyka na piknik? Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

https://www.youtube.com/watch?v=TrM2X4x1zXo 

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

Lesson 34           15th/16th/17th/18th/19th June (wybierz datę)                      

Topic: Ćwiczenia z frazą - I’ve got 

Dzisiaj przypomnimy sobie frazę “I’ve got”. Czy pamiętasz co ona oznacza? 

https://wordwall.net/pl/resource/818352/angielski/nature-unit-5-steps-plus
https://wordwall.net/pl/resource/904833/angielski/unit-5-steps-plus-v-nature-v
https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM
https://www.youtube.com/watch?v=TrM2X4x1zXo


  

Zad. 1 Obejrzyj krótki i prosty filmik,  by przypomnieć sobie użycie “I’ve got” 

https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE 

  

Zad. 2 Przypomnij sobie jak zadajemy pytania związane z tym zwrotem 

https://wordwall.net/resource/759465/angielski/questions-have-you-got-has-she-got 

  

Zad. 3 Rozwiąż krzyżówkę wpisując prawidłowe tłumaczenia 

https://wordwall.net/resource/1684482/angielski/have-got-has-got 

  

Zad. 4 Teraz otwórz książkę na stronie 65, przeczytaj historyjkę. Posłuchaj nagrania 

  

[audio mp3="https://sp-2.pl/wp-content/uploads/2020/03/Steps-Plus-Grade-5-CD-

2.27.mp3"][/audio] 

Poszukaj odpowiedniego fragmentu i poszukaj tłumaczenia poniższego dialogu. Jeśli 

potrafisz przetłumaczyć samodzielnie, zapisz tłumaczenie, a potem sprawdź czy Ci się udało. 

Popraw ewentualne błędy. 

Agata: Mam 25 funtów ze sponsorowanej wycieczki rowerowej. 

Sophie: To świetnie! Ja mam 30 funtów. 

Agata: A Ty, Marcus? 

Marcus: Ja mam 40 funtów, ale potrzebuję 40 funtów, żeby naprawić rower mojego kuzyna. 

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

Lesson 35           15th/16th/17th/18th/19th June (wybierz datę)                      

Topic: Comparative and superlative adjectives - przypomnienie i utrwalenie 

Zad. 1 

Na początku dzisiejszej lekcji przypomnijmy sobie zasady stopniowania przymiotników. 

Obejrzyj filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE
https://wordwall.net/resource/759465/angielski/questions-have-you-got-has-she-got
https://wordwall.net/resource/1684482/angielski/have-got-has-got


https://www.youtube.com/watch?v=v9fw-ldZElo 

Zad. 2 By utrwalić sobie comparative adjectives możesz też posłuchać piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=8jkU-s5BM0c 

Zad. 3 Rozwiąż zadania 

 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_01?cc=pl&selLan

guage=pl 

 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_02?cc=pl&selLan

guage=pl 

 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_03?cc=pl&selLan

guage=pl 

 https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_04?cc=pl&selLan

guage=pl 

Zad. 4 

Wybierz prawidłową odpowiedź 

https://wordwall.net/resource/750015/angielski/comparative-superlative-adjectives 

Zad. 5 Dla chętnych 

Na zakończenie tej lekcji napisz w zeszycie 5 zdań o zdań o sobie wykorzystując 

stopniowanie przymiotników ( stopien wyższy lub najwyższy przymiotnika) np. I am older 

than my sister. I am the tallest person in the class. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v9fw-ldZElo
https://www.youtube.com/watch?v=8jkU-s5BM0c
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_01?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_01?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_02?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_02?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_03?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_03?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_04?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit5/stepsfunzone05_04?cc=pl&selLanguage=pl
https://wordwall.net/resource/750015/angielski/comparative-superlative-adjectives

