
Tydzień obowiązywania 18 maja – 22 maja 

Lesson  22                         18th/19th/20th/21st/22nd May (wybierz datę)  

Topic: Countries and nationalities/ Państwa i narodowości. 

 

   

Zad.1  

Zaczynamy dzisiaj ostatni rozdział: Around the world. Na tej lekcji nauczymy się nazw 

państw i narodowości. Najpierw przypomnijmy sobie nazwy państw. Posłuchaj nagrania, 

dopasuj państwa do miejsc na mapie oznaczonych od 1 do 14 ( nagranie pomoże Ci w tym) – 

podręcznik ćw.1 s.101  

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

3.14.mp3"][/audio] 

Teraz zapisz temat i wpisz kolejno nazwy państw do tabelki w rubryce „Countries”  

     Countries             Nationalities  

1.  

2. the UK ( the United Kingdom)  

3.  

4.  

5.  

  



6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

  

 Zad.2   

A teraz posłuchaj nazw narodowości – podręcznik ćw.3 s. 101  

  

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

3.15.mp3"][/audio] 

  

Dopisz w zeszycie do nazw państw w tabelce nazwy narodowości. Przepisz uważnie nazwy z 

ramki z ćw.3 s.101  

Zad.3  

Posłuchaj i wskaż na mapie wymienione państwa  

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

3.16.mp3"][/audio] 

Zad.4  

Podręcznik ćw.2 s.101 Podaj nazwę państwa, które sąsiaduje z podanym państwem. 

Odpowiedzi wpisz do zeszytu.  

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

  



Lesson  23                         18th/19th/20th/21st/22nd May (wybierz datę)  

Topic: Continents, countries and nationalities- rozszerzenie słownictwa  

Zad.1   

Na poprzedniej lekcji mówiliśmy o krajach  europejskich. Dzisiaj poznajemy kolejne nazwy 

państw, w tym państwa z innych kontynentów.  

Zacznijmy od kontynentów. Obejrzyj film, wpisz do zeszytu nazwy kontynentów ( zostaw 

miejsce na dopisanie przynamniej trzech nazw państw i narodowości))  

https://tiny.pl/7tz9d  

Zad.2  

Do nazw kontynentów dopisz po trzy wybrane nazwy państw i narodowości. Pomoże Ci w 

tym lista państw, poszukaj na dole strony  listy państw z podziałem na kontynenty. Z krajów 

europejskich wybierze te, których nie było na poprzedniej lekcji.  

https://7esl.com/countries-nationalities-and-languages/  

  

Zad.3  

Wybierz właściwą nazwę narodowości.  

https://www.vocabulary.cl/english-games/nationality.htm  

  

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

  

Lesson 24    18th/19th/20th/21st/22nd May (wybierz datę)  

Topic: Agata and friends- praca z tekstem  

Zad.1  

Dzisiaj posłuchamy i przeczytamy historyjkę pt „ Agata and friends”. Najpierw przeczytaj 

słowniczek do historyjki. Zapisz  temat i poniższe słownictwo.  

It’s a pity- To szkoda   

join- przyłączyć  

discover- odkrywać  

https://tiny.pl/7tz9d
https://7esl.com/countries-nationalities-and-languages/
https://www.vocabulary.cl/english-games/nationality.htm


bet- zakładać się  

a travel agent’s- biuro podróży  

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

3.17.mp3"][/audio] 

s.102 i 103  

 

  

  

Zad.2  

Podręcznik ćw.2 s.103- czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zapisz w 

zeszycie true/prawda/ lub false/fałsz/.  

Zad.3  

Dopasuj wyrażenia angielskie do ich polskich odpowiedników- podręcznik ćw.4 s.103. Zapisz 

w zeszycie.  

 


