
 

 Lesson         16th April  

The subject: Holidays in Wales- praca z tekstem. (karta pracy) 

 

PODRĘCZNIK  

Ćw.1 str.74 Przeczytajcie broszurę i odpowiedzcie ustnie na pytanie :jakie sporty można 

uprawiać w Walii? Można włączyć nagranie CD.2.23.  

Ćw. 2 str.74 Przeczytaj tekst jeszcze raz i popraw błędy w zdaniach. Odpowiedzi krótko w 

zeszytach.  

Projekt –Praca dla chętnych. Wybierz jakieś państwo w Europie i przygotuj podobną 

broszurę turystyczną z informacjami o atrakcjach i ciekawych miejscach ( można wkleić 

zdjęcia).  

 

ĆWICZENIA  

Ćw. 1,2,3 str. 33 (dla wszystkich)  

 

Lesson         17th April  

The subject: Review- podsumowanie materiału z działu 6. (lekcja online) 

 

PODRĘCZNIK- STR.74  

Odpowiedzi do zadań w zeszycie  

Ćw.1 Napisz nazwy naturalnych katastrof.  

Ćw.2 Znajdź 8 słówek związanych z naturą w wężu wyrazowym.w.1-5  

Ćw.3 Uzupełnij prognozę pogody słowami z ramki (w zeszycie tylko odpowiedzi)  

Ćw.4 Posortuj wyrazy , tak żeby powstały pytania.  

Ćw.5 Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w czasie past simple lub past 

continuous.  

Ćw.6 Przeczytaj pytania i wybierz poprawną odpowiedź (ustnie)  

Ćw. 7 Poukładaj wypowiedzi, tak żeby powstała dialog.(ustnie)  

 

ĆWICZENIA  

Ćw.1-5 str. 35 My progres (praca dla chętnych) 

 



 Lesson         21st April  

       

Temat: Utrwalenie materiału z rozdziału 6 (karta pracy) 

Karta pracy – wydrukuj kartę pracy lub napisz odpowiedzi w zeszycie. 

Unit 6 –Reinforcement (str.13)   

Unit 6- Extension (str.14) DLA CHĘTNYCH 

 

Lesson        23rd April 

Temat: Czas present perfect w kontekście przeczytanej i wysłuchanej historyjki. (karta 

pracy) 

PODRĘCZNIK 

Ćw 1 str.78 Włącz nagranie 2.25 , posłuchaj i przeczytaj dialog. Wypisz nowe słówka 

używając słownika online. Odpowiedz ustnie na pytanie co pan Morris proponuje do ich 

ogrodu. 

Ćw.2 str.78 Przeczytaj dialog jeszcze raz i wybierz odpowiednią odpowiedź.  

Ćw.3 str. 78 Posłuchaj jeszcze raz 2.25 i przeczytaj głośno dialog. 

Ćw. 4 str.79 Przeczytaj dialogi i popraw 6 błędów w wypowiedziach, następnie posłuchaj 

2.26 i sprawdź swoje odpowiedzi. 

Ćw. 5 str.79 Dla chętnych. Napisz dwa dodatkowe dialogi wg wzoru używając wyrażeń z 

ramki  

Lesson       24 th April 

The subject: Temat: Experiences-opisywanie doświadczeń. (Lekcja online) 

PODRĘCZNIK  

Ćw. 1 str.80 Popatrz na obrazki i uzupełnij zwroty czasownikami z ramki. Włącz nagranie 

2.27 i sprawdź swoje odpowiedzi. Następnie głośno powtarzaj zwroty. 

Ćw. 2 str.80 Posłuchaj nagrania 2.28 i dopasuj wypowiedzi dzieci do różnych doświadczeń z 

ćwiczenia 1.  

ĆWICZENIA: Ćw. 1,2,3 str.36 


