
KLASA IV 

26.05  TUESDAY 

TOPIC: Can I have one ticket, please?/Ken aj hew łan tyket plis?/ Poproszę 

jeden bilet. 

get-dostać 

buy/baj/- kupować 

a pass- przepustka 

a ticket/e tyket/- bilet 

Can I help you? /Ken aj help ju?/ W czym mogę pomóc? 

Here you are./ hir ju ar/ Proszę bardzo. 

Here’s your ticket./hirs jor tyket/ Oto pański bilet. 

Would you like a giuide?/ łudju laik e gaid?/ Czy chciałby pan przewodnika? 

Would you like a cake?/łudju laik e keik?/ Czy chciałbyś ciastko? 

just/dżast/- tylko, właśnie 

I’m so hungry. /ajm sou gangri/ Jestem taki głodny. 

I could eat a horse. /aj kud it e hors/ Mógłbym zjeść konia. 

W Wielkiej Brytanii obowiązującą walutą są funty- pounds/paunds/. Symbolem 

funta jest £ i jest on odpowiednikiem naszej polskiej złotówki. Odpowiednikiem 

grosza jest pens- pence. Ceny czytamy następująco: 

£2.20= two pounds twenty 

£5= five pounds 

Proszę teraz otworzyć podręcznik na str. 100 i  posłuchać tej scenki 

https://pearson.box.com/s/i5pbbdo4pxq58479in3nio1zbymoha1i  

Następnie przeczytajcie dialog samodzielnie i wykonajcie w zeszytach zad. 3, w 

którym należy ułożyć zdania dialogu w poprawnej kolejności. W tym tygodniu 

tylko to zadanie wysyłacie do oceny. 

https://pearson.box.com/s/i5pbbdo4pxq58479in3nio1zbymoha1i


28th May, THURSDAY 

TOPIC: Let’s go to the London Zoo. Pojedźmy do zoo w Londynie. 

Przed obejrzeniem filmu, proszę zapisać pod tematem lekcji słówka: 

cute/kjut/ uroczy 

dangerous/dendżeres/ niebezpieczny 

fast –szybki 

slow/slou/- powolny 

strong- silny 

ugly /agli/- brzydki 

Teraz proszę obejrzeć film o londyńskim zoo: 

https://pearson.box.com/shared/static/n8p6r4vv4ri4dyfvxmovpdb8qz902u5x.

mp4 

 

29th May, Friday 

TOPIC: Giraffes eat leaves. Żyrafy jedzą liście. 

Na dzisiejszej lekcji będziemy czytać tekst na str. 101 w podręczniku. 

Proszę napisać po 3 zwierzęta do każdej grupy: 

Animals that can swim very well: 

Zwierzęta, które bardzo dobrze pływają: 

Animals that can eat a lot:  

Zwierzęta, które dużo jedzą: 

Animals that can sing: 

Zwierzęta, które potrafią śpiewać: 

Teraz zapiszemy nowe słówka z tekstu: 

https://pearson.box.com/shared/static/n8p6r4vv4ri4dyfvxmovpdb8qz902u5x.mp4
https://pearson.box.com/shared/static/n8p6r4vv4ri4dyfvxmovpdb8qz902u5x.mp4


amazing /emejzin/- niesamowity 

an hour/en ałer/- godzina 

only/ounli/-tylko 

every night/ ewri najt/każdej nocy 

tall trees – wysokie drzewa 

food/fud/- jedzenie 

plants- rośliny 

jump out of water- wyskakiwać z wody 

have fun/hew fan/- dobrze się bawić 

some people think- niektórzy ludzie uważają 

we can’t hear them- nie słyszymy ich 

in fact- w rzeczywistości 

Zbliża się podsumowanie rozdziału 7, więc uczymy się słówek ze str.103 w 

podręczniku. Polecam ponowne obejrzenie wcześniejszych filmików. 

 

 

 

 

 

 


