
Tydzień obowiązywania (15 kwietnia – 17 kwietnia 2020 r.) 

Lesson 8             15th/16th/17th April (wybierz właściwą datę)  

Topic: Cel: Unit 6- revision games   

  

Zad.1 Zapisz tylko temat i odpowiednią datę.  Na dobry  początek poświątecznego tygodnia 

zagrajmy w „kahoota”. Dołącz do gry pod linkami poniżej. UWAGA! Jako 

swój  nick we wszystkich grach wpisz klasę i trzy pierwsze  litery imienia i 

nazwiska np. 5bewabor. Nie spiesz się , przemyśl pytanie i postaraj się zrobić jak najlepiej. 

Twój wynik w grze będzie podstawą do oceny. Nie wysyłaj nauczycielowi  swoich 

odpowiedzi ani punktacji.Wasze odpowiedzi i wyniki widzimy.   

Good luck!  

Najpierw powtórzymy formy was/wasn’t , were/ weren’t.   

Gra 1   

 https://tiny.pl/7ql22  

Gra 2   

 https://tiny.pl/7qllj  

Gra 3  

Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, tak by powstały poprawne zdania. Pamiętaj, że 

formy wasn’t/ weren’t  pochodzą od pełnych form was not/ were not.  

https://tiny.pl/7qlsg  

Zad.2 Powtórzmy słownictwo z rozdziału 6  

Gra 4  

https://tiny.pl/7qlvg  

Gra 5   

https://tiny.pl/7qlv3  

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

Kl 5 lesson 9   

Lesson 9                      15th/16th/17th April (wybierz właściwą datę)  

https://tiny.pl/7ql22
https://tiny.pl/7qllj
https://tiny.pl/7qlsg
https://tiny.pl/7qlvg
https://tiny.pl/7qlv3


Topic:  Jobs   

Zad.1 Przechodzimy dzisiaj do rozdziału 7: People. Zaczynamy od nazw zawodów 

czyli jobs.  

Zapisz dzisiejszy temat i odpowiednią datę.   

Ćwiczenie 1 s.89.Dopasuj nazwy zawodów do ilustracji od 1 do 13. Wypisz je kolejno w 

zeszycie. Jeżeli nie znasz niektórych wyrazów, skorzystaj ze słownika z podręcznika s.127 

lub słownika online.  

Kto z Was nie ma podręcznika w domu, pod linkiem jest podręcznik w pdf, poszukajcie 

strony 89:  

https://tiny.pl/7qnh6  

Zad.2   

W ćwiczeniu 2s.89 dopasuj nazwy zawodów do obrazków przedstawiających 

charakterystyczne sprzęty. Rozwiązanie napisz w zeszycie.  

Zad.3 A teraz 2 ćwiczenia pod linkami. Połącz nazwy zawodów  z obrazkami. Kliknij na 

głośnik.  W zeszycie zapisz nazwy zawodów, których nie było w podręczniku  

Jobs 1  

https://tiny.pl/tb46k  

Jobs2  

https://tiny.pl/7q417  

Zad.4  

Obejrzyj filmik o  zawodach rodziców.  Dla chętnych, pod filmem kliknij na Game i zagraj w 

grę- literowanie nazw zawodów  

Zad.5   

Na koniec posłuchaj piosenki pt  People work .  Jeżeli znajdziesz jeszcze inne zawody, dopisz 

je w zeszycie.  

https://tiny.pl/7q45r  

 

https://tiny.pl/7qnh6
https://tiny.pl/tb46k
https://tiny.pl/7q417
https://tiny.pl/7q45r

