
Klasa 3a      

Hello! Hello!                        

It’s time for English now. 

                         Lesson 1        4th  June  

Subject: An adventure story- “ Shark attack”. 

Cel: Potrafię zrozumieć opowiadanie w języku angielskim. 

STEP 1 (krok1) 

Write the subject in your notebook. Zapisz temat w zeszycie. 

Powtórz materiał z poprzedniej lekcji-nie zapisuj.  

 

COLLECTING 

SHELLS 
(ZBIERANIE MUSZLI) 

 
 



MAKING A 

SANDCASTLE 
BUDOWANIE ZAMKU Z PIASKU 

 
 

PLAYING 

VOLLEYBALL 
GRANIE W SIATKÓWKĘ  

 
 

 

PLAYING FRISBEE  
GRANIE W FRISBEE 

          

PLAYING 

BADMINTON 
GRANIE W BADMINTONA 

 

SWIMMING 
PŁYWANIE 

 



          

FISHING 
         WĘDKOWANIE/ŁOWIENIE RYB 

  

SNORKELLING 
NURKOWANIE Z RURKĄ  

 

PUTTING ON  

SUN CREAM 
NAKŁADANIE KREMU 

PRZECIWSŁONECZNEGO 
 

FLYING A KITE 
PUSZCZANIE LATAWCA  

 

 

Jeśli chcemy powiedzieć, że daną czynność wykonujemy w 

momencie mówienia ( TERAZ, W CHWILI OBECNEJ) użyjemy 

takiej konstrukcji gramatycznej  ( PRESENT CONTINUOUS) : 

I am + czasownik z końcówką -ing 

What am I doing? Co robię?  

I am collecting shells. Zbieram muszle. 



I am making a sandcastle. Buduję zamek z piasku. 

STEP 2 

Open your ebook 52p. Otwórz swój e-podręcznik str. 52. 

Link znajdziesz tutaj:   

https://online.flippingbook.com/view/162667/54/   

STEP 3  

 Zadanie 1/str. 52  

Listen and read Shark attack. Posłuchaj przeczytaj 

opowiadanie. (�plik 1.1 . załącznikach) 

A   shark       

Link do You Tube: https://youtu.be/SaFZEmABiHo 

Słowniczek do opowiadania ( przepisz do zeszytu 

słowa/wyrażenia, które sprawiają Tobie trudność). 

Picture 1 

Summer-lato 

What are you doing?- Co robicie? 

We’re playing volleyball.- Gramy w siatkówkę. 

Come and join us.- Przyłącz się do nas. 

Picture 2 

https://online.flippingbook.com/view/162667/54/
https://youtu.be/SaFZEmABiHo


Children-dzieci 

Look at the fish.-popatrz na rybki 

They’re amazing!-one są niesamowite 

Picture 3 

Suddenly-nagle 

See-widzieć 

Shadow- cień 

Water-woda 

What’s that? -Co to jest? 

I don’t know.- nie wiem 

It’s big. - to jest duże 

I’m scared.-boję się. 

Picture 4 

It’s a shark. to jest rekin. 

It’s got big teeth.- on ma duże zęby. 

It’s swimming towards us. -płynie w naszym kierunku. 

Picture 5 

Help! -pomocy! 

Save us!- uratujcie nas ! 

Picture 6 

Three dolphins- trzy delfiny 

Appear-pojawiają się 



Listen-posłuchaj  

The dolphins are making noises to scare the shark. Delfiny 

wydają odgłosy, aby odstraszyć rekina. 

They’re protecting us.- One nas chronią. 

I can’t believe it.- Nie mogę w to uwierzyć. 

The shark is swimming away. - Rekin odpływa. 

Picture 7 

We’re safe.- Jesteśmy bezpieczni. 

You’re lucky the dolphins are here. -Jesteście szczęściarzami, 

że delfiny tu są. 

Picture 8 

Do you know that dolphins protect people when they’r in 

danger? Czy wiecie, że delfiny chronią ludzi, gdy oni są w 

niebezpieczeństwie? 

We do now. - Teraz wiemy. 

STEP 4  

Zadanie 2/str. 53. ( �plik  1.2) 

Read and answer the questions. Listen and check. Przeczytaj 

pytania i odpowiedz na nie. (Wykonaj zadanie ustnie). 

Wysłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi.   

STEP 5   

Open your e Activity Book p. 61. Otwórz e-ćwiczenia str.61 

 https://online.flippingbook.com/view/631836/62/  

https://online.flippingbook.com/view/631836/62/


Wykonaj zadania 1, 2,3/str.61 

( prześlij na d.jarzynska@sp26gdynia.pl) 

PDF do wydruku ćwiczeń unit 6 

https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-

rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U6.pdf  

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania zadań, nie martw 

się. � Wszystkie zadania możesz zrobić na kartce lub w 

zeszycie 

 

 

                       Lesson 2  5th June 

Subject: Talk about what we’re doing now. 

Cel: Potrafię mówić o czynnościach, które wykonuję teraz.  

STEP 1 

Write the subject in your notebook. Zapisz temat w zeszycie. 

Step 2. 

Zapisz w zeszycie. Zwróć uwagę na odmianę czasownika “to 

be-być” oraz końcówkę -ing przy czasowniku play. 

l.poj. Forma długa i skrócona. 

I am playing = I’m  playing  -ja gram 

You are playing= You’re playing- ty grasz 

He is playing= He’s playing-on gra 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U6.pdf
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U6.pdf


She is playing= She’s playing-ona gra 

It is playing= It’s playing-ono gra 

l.mn. 

We are playing= We’re playing-my gramy 

You are playing= You’re playing-wy gracie 

They are playing= They’re playing-oni/one grają 

 

STEP 3 

Open your ebook p. 54. Otwórz swój e-podręcznik str.54 

Link do podręcznika znajdziesz tutaj:  

https://online.flippingbook.com/view/162667/56/  

STEP 4 

Zadanie 2/str. 54 

Point and say. Wskaż i powiedz.  Sprawdź odpowiedzi.  

( wykonaj zadanie ustnie) 

Odp. 

A) He’s making a sandcastle.  

B) She’s swimming. 

C) He’s playing badminton. 

D) She’s playing volleyball. 

E) She’s collecting shells. 

STEP 5 

https://online.flippingbook.com/view/162667/56/


Zadanie 3/ str. 54  (wykonaj zadanie ustnie) 

Play Guess who! Zagraj “Zgadnij kto!”. 

Przykład w podręczniku. 

Zgadnij kim jestem? 

A: Are you making a sandcastle?            

B: Yes, I am. 

A: Are you wearing a red T-shirt? ( Czy nosisz czerwoną 

bluzkę z krótkim rękawem? 

B: Yes, I am.  

A: Are you Ed? 

B: Yes, I am. 

STEP 6 

Zadanie 2/str.55  

Liste, read and match with your fingers.  Sing.Posłuchaj, 

przeczytaj i połącz paluszkami. Zaśpiewaj.  

(� plik do słuchania 2.1) 

 STEP 7 

Open your e Activity Book p.62/63. Otwórz swoje e-ćwiczenia  

na str. 62/63. 

Link : https://online.flippingbook.com/view/631836/64/  

Do zrobienia zadania 1,2, str.62 oraz 2/63 ( proszę przesłać 

na mojego maila d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) 

 

https://online.flippingbook.com/view/631836/64/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl


 

Można również pobrać plik pdf rozdziału 6 tutaj: 

https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-

rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U6.pdf 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania zadań, nie martw 

się. � Wszystkie zadania możesz zrobić na kartce lub w 

zeszycie. 

 

PODSUMOWANIE: 

ZADANIA DO PRZESŁANIA NA ADRES: 

  d.jarzynska@sp26gdynia.pl 

Lekcja 1 

 Zadania z zeszytu ćwiczeń 1, 2,3 /str.61 

Lekcja 2 

 Zadania z zeszytu ćwiczeń zad.1,2 , 3 str.62 oraz 3/str.63 

 

 

Dla “Anglomaniaków” �: 

 Gry: 

 https://wordwall.net/play/2551/619/5898 

https://wordwall.net/play/1997/318/9601  

https://wordwall.net/play/818/232/1708  

 

https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U6.pdf
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U6.pdf
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://wordwall.net/play/2551/619/5898
https://wordwall.net/play/1997/318/9601
https://wordwall.net/play/818/232/1708


 Uwielbiam słuchać anglojęzycznych opowiadań. Mam 

nadzieję, że i Tobie się spodobają.  

 Posłuchaj opowiadania Little Miss Busy 

https://youtu.be/fd5-saDe93E   

 

                                                                             

        

 

 

 

https://youtu.be/fd5-saDe93E

