
Tydzień obowiązywania 20 kwietnia – 24 kwietnia 2020 r.  

Lesson 5 

Topic: Where is the cat? – pytamy o położenie. 

Przepisz lesson topic do zeszytu. 

Zad. 1 Dziś uczymy się jak zapytać, gdzie coś jest. Na przykład – Where is the cat? – Gdzie 

jest kot? 

Popatrzmy i posłuchajmy: https://bit.ly/2VsOsZ0. Przyjrzyj się obrazkom. Klikaj na podpisy 

pod nimi, żeby dowiedzieć się, co oznaczają. 

Zad. 2 Teraz poćwiczymy on, in, under. Przejdź do zadania: https://bit.ly/2RFXHDV. 

W części pierwszej popatrz uważnie na obrazki, kliknij w okienko i wybierz poprawną opcję. 

W części drugiej będziemy łączyć obrazki ze zdaniami. Kiedy najedziesz na obrazek kursor 

myszki zamieni się w ołówek. Przyjrzyj się obrazkom. Przeczytaj zdania, a następnie połącz 

zdanie z właściwym podpisem. Kiedy skończysz wszystkie przykłady, kliknij finish na dole 

strony, a następnie opcję chceck my answers. Poprawne odpowiedzi zaświecą się na zielono, 

a niepoprawne na czerwono. Jeśli chcesz poprawić swój wynik, zrób ćwiczenie jeszcze raz. 

Zad. 3 Czas na ćwiczenia na słuchanie. Kliknij w link: https://bit.ly/3aca016, a następnie 

popatrz na obrazki, posłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź. Kiedy skończysz 

wszystkie przykłady, kliknij finish na dole strony, a następnie opcję chceck my answers. 

Poprawne odpowiedzi zaświecą się na zielono, a niepoprawne na czerwono. Jeśli chcesz 

poprawić swój wynik, zrób ćwiczenie jeszcze raz. 

Zad. 4 Przyjrzyjmy się poszukiwaniom żabki. Obejrzyj filmik uważnie: 

https://bit.ly/3egxEge. 

Zad. 5 A teraz posłuchaj piosenki, żeby utrwalić to, czego dziś się uczyliśmy. Znajdziesz ją 

tutaj: https://bit.ly/2K538rT. 

Have a nice day! - Miłego dnia! 

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

  

Lesson 6 

Topic: Cel:  Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. 

Przepisz lesson topic do zeszytu. 

Zad. 1 Obejrzyj nagranie, powtarzaj. https://bit.ly/3bmAlLe. 
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Zad. 2. Przypomnimy sobie nazwy sprzętów, które możemy znaleźć w sypialni. Skorzystamy 

ze słowniczka. Znajdziesz go tutaj: https://bit.ly/2WHOuyg, kliknij w obrazki i posłuchaj. 

Zad. 3. Czas sprawdzić ile wyrazów pamiętasz. Kliknij w ekran głośniczka, posłuchaj i połącz 

wyraz z właściwym obrazkiem. Ćwiczenie znajdziesz tu: https://bit.ly/2xxHJEZ. 

Zad. 4 Teraz poćwiczymy pytanie where – czyli gdzie. Przyjrzyj się sypialni chłopca. Czego 

on szuka? Czy widzisz ten przedmiot na obrazku? Obok obrazka jest tekst piosenki – śpiewaj 

śmiało, tylko nie obudź sąsiadów J https://bit.ly/2RUaP8P. 

Zad. 5 Popatrz na obrazki i wybierz poprawny podpis. Ćwiczenie znajdziesz tu: 

https://bit.ly/3exm1lo. 

Zad.6 Uwaga zadanie na ocenę! 

Będzie to quiz do zrobienia przez internet. Zanim jednak przejdziecie do ćwiczenia, uważnie 

przeczytajcie instrukcję. 

1.Do przystąpienia zadania potrzebny będzie Wam nick/login – niech u każdego z Was będzie 

to klasa np. 2a oraz trzy pierwsze litery imienia i trzy pierwsze litery nazwiska. Ja nazywam 

się Sylwia Rodziewicz, moja klasa to 6f, więc mój login to 6fsylrod. 

2.Nie spieszcie się , przemyślcie pytanie i postarajcie się zrobić każdy przykład jak najlepiej. 

Wasz wynik w grze będzie podstawą do oceny. 

3.Nie wysyłajcie nauczycielowi  swoich odpowiedzi ani punktacji. Wasze odpowiedzi i 

wyniki widzimy. 

4.Jeżeli quiz nie poszedł Wam zbyt dobrze i chcecie rozwiązać jeszcze raz, wpiszcie nick taki 

jak poprzednio czyli klasa, trzy litery imienia i nazwiska, do tego dodajcie kropkę na końcu i 

rozwiążcie go ponownie. 

5.Czas na zrobienie tego zadania mija w sobotę o 11.00. Nie zostawiajcie proszę tego zadania 

na ostatnią chwilę. 

Link do quizu znajdziecie tu:  https://bit.ly/2VDMsgl 

Good luck! – powodzenia! 
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