
KLASA 5 

26th May Tuesday 

TOPIC: I like travelling by car. Lubię podróżować samochodem. 

Zad.1, str. 94 w podręczniku. 

Patrzymy na obrazki i nazywamy środki transportu, które na nich widać: 

Znajdziecie je na str.103 

Posłuchajcie, aby utrwalić wymowę: https://youtu.be/kSa-F4eXkwc W filmie na 

metro mówią subway /słabej/, zamiast underground/andergraund/. Takiego 

wyrazu używają Amerykanie. 

Trzeba zapamiętać, że przed nazwami pojazdów używamy by, gdy chcemy 

powiedzieć, że nim podróżujemy.  

Zapiszcie: 

I go to school by bike/car/train. Jeżdżę do szkoły 

rowerem/samochodem/pociągiem. 

Jeśli chcemy powiedzieć, że przemieszczamy się piechotą, używamy on.  

Zapiszcie: I go to school on foot. Chodzę do szkoły piechotą. 

Zapiszcie do zeszytów czasowniki związane z podróżowaniem: 

arrive/eraiw/- przyjeżdżać 

get off- wysiadać 

get on the bus- wsiadać do autobusu 

leave/liw/- wychodzić 

take/teik/- brać 

Teraz proszę zrobić zad. 1-6 w zeszycie ćwiczeń.  Wysyłamy do oceny. 

 

 

https://youtu.be/kSa-F4eXkwc


27th May Wednesday 

Topic:  Elena didn’t Steep well. Elena nie spała dobrze. 

Dzisiaj poznacie sposób tworzenia zdań negatywnych w czasie przeszłym. 

Zapiszcie:  Nie wiedziałam co powiedzieć. I didn’t know what to say. 

didn’t=did not 

W zdaniach przeczących pojawia się operator did, który nic nie znaczy, z 

przeczeniem not i jak widać podstawowa forma czasownika, nie przeszła. 

Zapiszcie:   I/you/she/He/it/we/you/they+did+not+ bezokolicznik 

Posłuchajcie naszego chomika. Listen to our chamster. 

https://pearson.box.com/shared/static/uvxwbniw9tnpla9gvhm89wk15qvhm

p8h.mp4   

Teraz możemy opracować słownictwo dialogu ze str. 96 w podręczniku. 

hostel- schronisko turystyczne 

stay in a hotel- zatrzymać się w hotelu 

go away for the weekend- /gou ełej for 0e łikend/- wyjechać na weekend 

Don’t panic./dount penyk/- nie panikuj 

torch/torcz/- latarka 

I didn’t bring my coat. Nie wzięłam płaszcza. 

Don’t worry. /dount łori/- nie martw się 

Have my coat/hew maj kout/-weź mój płaszcz 

Teraz posłuchajcie dialogu, a następnie przeczytajcie go sami.  

https://pearson.box.com/shared/static/dlgbprp8n61te3mmc4jf3i37l4bko88b

.m4v   i jeśli jesteście ciekawi zakończenia: 

https://pearson.box.com/shared/static/639es7dv03syzi75s37tyjmska5k7mu3

.m4v    
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Teraz zdecydujcie czy zdania z zad. 2, str. 96 są prawdziwe czy fałszywe. Nie 

wysyłamy do sprawdzenia. 

 

28th May, Thursday 

Topic: Let’s go camping. 

Zapiszcie słówka pod tematem lekcji: 

tent- namiot 

guidebook/gajdbuk/-przewodnik w formie książki 

suitcase/sutkeis/- walizka 

sleeping bag/slipin bag/- śpiwór 

put up/set up a tent- rozłożyć namiot 

make a campfire- zapalić ognisko 

Posłuchajcie nagrania: https://youtu.be/OdNv-J31Kk8  

Na zadanie napiszcie kilka zdań na temat Waszego ostatniego weekendu. 

Last Friday I…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OdNv-J31Kk8


 

 

 


