
KLASA IV       

TUESDAY  2nd June 

TOPIC: My perfect pet. Moje idealne zwierzątko. 

Dzisiaj czytamy tekst o zwierzątku Amy na str. 105 w podręczniku. 

Zapiszcie nowe słownictwo: 

He lives in a big cage in my room. On mieszka w dużej klatce w moim pokoju. 

/hi lywz yn e byg keidż yn maj rum/ 

He sleeps during the day. On śpi podczas dnia. 

/hi slips djuriń 0e dej/ 

He is very active at night. On jest bardzo aktywny w nocy. 

/hi yz weri aktyw et najt/ 

toys- zabawki 

a hamster wheel /hemster łil/-kółko chomika 

special hamster food- specjalne jedzenie dla chomika 

twice a day/tłajs e dej/- dwa razy w tygodniu 

Na podstawie tego tekstu, proszę opisać swoje prawdziwe lub wymyślone 

zwierzątko. Użyjcie około 10 zdań według następującego planu: 

- przedstaw siebie i swoje zwierzątko, opisz jego wygląd zewnętrzny, 

- opisz jego umiejętności i zwyczaje, 

- napisz co je, 

- opisz jak spędzasz z nim czas 

Wysyłamy do oceny. 

 

 



 

THURSDAY, 4th June 

TOPIC: Check yourself. Sprawdź siebie. 

Dzisiaj powtarzamy wiadomości z rozdziału 7. 

Przerabiamy zadania ze str. 66 i 67 z zeszytu ćwiczeń. 

To jest ostatnie zadanie, które wysyłamy do oceny. 

 

FRIDAY, 5th June 

TOPIC: What’s your favourite sport? Jaki jest Twój ulubiony sport? 

Ex.1 Wypisujemy nazwy sportów przedstawione na obrazkach. 

a. cycling/sajklyń/jazda na rowerze 

b. swimming/słymyń/pływanie 

c. windsurfing/łyndserfyń/ 

d. taekwondo/tekłondo/sztuka walki 

e. sailing/seilyń/-żeglarstwo 

f. rollerskating- jazda na wrotkach 

g. skateboarding/skejtbording/deskorolkarstwo 

h. ice- skating/ajsskeityń/-jazda na łyżwach 

i. volleyball/wolibol/-siatkówka 

j. rollerblading-łyżworolkarstwo 

k. tennis 

l. skiing-narciarstwo 

m. hockey/hoki/- hokej 

n. football-piłka nożna 

o. basketball/basketbol/- koszykówka 

p. badminton 

q. table tenis- tenis stołowy 

Teraz łączymy nazwy sportów z czasownikami do-wykonywać go -iść 

play-grać 



go cycling, skiing, skateboarding, rollerblading, windsurfing, sailing, ice-

skating 

play football, basketball, jockey, badminton, table tenis 

do taekwondo 

 

Proszę uzupełnić zdania z ćw. 7 . 

W opanowaniu słownictwa pomoże Wam film: 

https://youtu.be/tZdNh5p0WBw . Można też wejść na quizizz i wpisać: 

sports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tZdNh5p0WBw

