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20.04.2020 

0A ANGIELSKI TEMAT: My school bag. Co mam w plecaku? 

Narysuj w plecaku: a blue ruler, a red pencil, an orange rubber 

 

 

podpowiedz dla rodziców: niebieska linijka, czerwony ołówek, pomarańczowa gumka 

 0B TEMAT: My school bag. Co mam w plecaku? 

Narysuj w plecaku: a big red pencil, a small green glue, a long yellow rubber 

 

 

podpowiedz dla rodziców: duży czerwony ołówek, mały zielony klej, długa żółta linijka 
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22.04.2020 środa 

klasa I ANGIELSKI TEMAT: Wykonanie kostki do gry -zabawa dydaktyczna. 

Należy wydrukować schemat kostki ( załączony poniżej) , na każdym kwadracie dziecko rysuje jakieś 

pomieszczenie lub mebel, którego nazwę zna po angielsku np. living room, chair etc. Następnie 

wycinamy i sklejamy kostkę. Dziecko rzuca kostką i nazywa  po angielsku pomieszczenie/ rzecz jaka 

wypadła.  
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klasa 0b ANGIELSKI TEMAT: Wykonanie kostki do gry -zabawa dydaktyczna. 

Należy wydrukować schemat kostki ( załączony poniżej) , na każdym kwadracie dziecko rysuje jakieś 

warzywo, owoc lub zwierzątko którego nazwę zna po angielsku np. dog, horse  etc. Następnie 

wycinamy i sklejamy kostkę. Dziecko rzuca kostką i nazywa  po angielsku to co wypadło. 
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23.04.2020 czwartek 

klasa I ANGIELSKI TEMAT: My house, mój dom - praca plastyczna, wytnij i wklej w odpowiednie 

pomieszczenia w domu przedmioty na rysunkach 
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klasa V ANGIELSKI TEMAT:   Ćwiczenia utrwalające słownictwo Means of transport. 

Wykonaj ćwiczenia z poniższego materiału ( 7.1, 7.2,), odpowiedzi możesz przesłać na maila w celu 

uzyskania informacji zwrotnej ( nie jest to na ocenę, ale zachęcam do wysyłania :) termin do 24.04 

godz 14.00 

7.1Transport nouns and verbs          
      B 

1 Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania. Pozostałe luki uzupełnij słowami z ramki. 

arrived  got off  left  foot  took  travelled 

0  Dad travelled to London yesterday. He went there by car. 

1 Anette likes walking. She goes to school on ___________.  

2 They went to Madrid by ___________. They ___________ there at two o’clock yesterday. 

3 I___________ the number 16 ___________ to school this morning. 

4  Aunt Beverly loves riding her ___________. It’s very exciting. 

5 Matt got on the  ___________ at ten to eight and ___________ at five minutes past nine. 

6 Andy went to the island by ___________. He ___________ the house yesterday morning. 

______ / 10
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7.2Travel equipment         
          B 

2 Dopasuj opisy 1-5 do przedmiotów a-e. 

0  You take photos with it. f         
 a suitcase 

1  You put your things in it when you go on holiday.    b sleeping 
bag 

2  Your read about places in it.        c sunglasses  

3  You sleep in it when you go camping.      d guidebook 

4  You wear these on your face when it is sunny.    e torch 

5  You use this to see when it is dark.       f 
camera    

______ / 5 
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24.04.2020 piątek 

klasa 0A, OB ANGIELSKI TEMAT: Wykonanie kostki do gry -zabawa dydaktyczna. 

Należy wydrukować schemat kostki ( załączony poniżej) , na każdym kwadracie dziecko 

rysuje jakieś warzywo, owoc lub zwierzątko którego nazwę zna po angielsku np. dog, horse  

etc. Następnie wycinamy i sklejamy kostkę. Dziecko rzuca kostką i nazywa  po angielsku to 

co wypadło. 

 


