
18th May, Monday 

Topic: Hammy, you’ve eaten my biscuits! Hammy, zjadłeś moje herbatniki! 

Sprostowanie do wcześniejszej lekcji: I’m starving. Umieram z głodu. Mój 

program Word płata mi figle i czasami zmienia litery, dlatego powstało I’m 

starking- co oczywiście jest błędnym zapisem. 

Jak się macie moi drodzy? Nie poddajemy się i uczymy się wytrwale słówek, 

bo Polacy to zdolny i ambitny naród. Już niedługo koniec roku szkolnego. 

Wpiszę w tym tygodniu oceny z okresu przed zdalnym nauczaniem kolorem 

niebieskim, abyście się bardziej mogli zorientować co Wam wychodzi na 

koniec roku szkolnego, aby ewentualnie jeszcze pewne rzeczy poprawić. Mam 

na myśli pracę  na bieżąco, polegającą na  wysyłaniu zadań do oceny.  

Wydawnictwo Pearson udostępniło dopiero teraz materiały do zdalnego 

nauczania, więc wysyłam filmiki odnośnie czasu Present Perfect, aby Wam 

rozjaśnić ,komputery’. 

https://pearson.box.com/shared/static/9pouoovhi70co3jvkykmed6h1kvpk5u

n.mp4   

https://pearson.box.com/shared/static/6pfu7sf19s2bad6kkgpkrxg3lspg5k7g.

mp4 

I jeszcze film dotyczący form czasowników nieregularnych, których tak 

wytrwale uczyliście się w zeszłym tygodniu. 

https://youtu.be/MA3NFtLc22k    

https://youtu.be/Xj_t_3y6f4Q 

Teraz już wszyscy na piątki wykonacie zadania 1-5, str.52 w zeszycie ćwiczeń. 

Nie zapomnijcie wysłać. 

 

20th May Wednesday 

Topic: I’d preser cheese. Wolałabym ser. 

Dzisiaj uczymy się proponować. 

https://pearson.box.com/shared/static/9pouoovhi70co3jvkykmed6h1kvpk5un.mp4
https://pearson.box.com/shared/static/9pouoovhi70co3jvkykmed6h1kvpk5un.mp4
https://pearson.box.com/shared/static/6pfu7sf19s2bad6kkgpkrxg3lspg5k7g.mp4
https://pearson.box.com/shared/static/6pfu7sf19s2bad6kkgpkrxg3lspg5k7g.mp4
https://youtu.be/MA3NFtLc22k
https://youtu.be/Xj_t_3y6f4Q


Proszę pod tematem lekcji zapisać słownictwo z dialogu na str. 86 w 

podręczniku: 

Would you like to have a picnic or go for a bike ride? Wolałabyś iść na piknik 

czy przejażdżkę rowerową? 

Would you like cheese or tuna? Wolałabyś ser czy tuńczyk? 

I’d= I would 

I’d like to go for a bike ride. Chciałbym iść pojeździc rowerem. 

I’d prefer cheese. /ajd Prywer cziiz/ Wolałbym ser. 

You choose./ju cziuz/ Ty wybierasz. 

I don’t mind. /aj dount maind/ Nie mam nic przeciw. 

Teraz proszę posłuchać dialog patrząc na tekst na str. 86 w podręczniku. 

https://pearson.box.com/shared/static/c8ox175majh1nihxjpckxza4dfiq63yv.

mp4   

Jesteście mistrzami świata. You are the champions. Idziemy dalej, robimy 

zadanie 3, uzupełniamy dialog , wpisując wyrazy obok numerów 1-7. 

A teraz zadanie do wysłania: Odpowiedzcie na moje pytanie: Would you like 

to go to school or stay at home and have online lessons?Why? Proszę 

uzasadnić wybór. Piąteczki za aktywność czekają. 

 

21st May , Thursday 

Topic: My mum is the best in the world. Moja mama jest najlepsza w świecie. 

Dzisiaj na zadanie domowe trzeba zrobić miłą niespodziankę mamie i 

zaśpiewać jej piosenkę: https://youtu.be/ivQGfxZNbg0  

Lub wykorzystać inne pomysły z tych filmów   https://youtu.be/UejyphpewTY 

https://youtu.be/WEX3x4sVCpE Dla chętnych:  

 

https://pearson.box.com/shared/static/c8ox175majh1nihxjpckxza4dfiq63yv.mp4
https://pearson.box.com/shared/static/c8ox175majh1nihxjpckxza4dfiq63yv.mp4
https://youtu.be/ivQGfxZNbg0
https://youtu.be/UejyphpewTY
https://youtu.be/WEX3x4sVCpE


https://youtu.be/ee8dxHPv6qs  

Keep learning, keep smiling. Kill Korona virus with your work and ideas. 

 

 

https://youtu.be/ee8dxHPv6qs

