
Klasa 3a 

Hello! Hello! Hello!  

It’s time for 

English now!! 
Na zielono zaznaczyłam notkę do 

przepisania w zeszycie. 

Lesson 1      14.05.20 

Subject: Things we do everyday. 

Cel: potrafię mówić o czynnościach, które wykonuję 

codziennie. 

STEP 1  (KROK 1) 

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym, kwarantannowym  

(tymczasowym, jeśli Twój zeszyt został w szkole) lub kartce 

(zbieraj kartki w jednym miejscu np. teczce lub koszulce). 

STEP 2 (KROK 2) 

Zapisz słownictwo w zeszycie/kartce: 

Możesz zapisać tłumaczenie lub narysować obrazek. 

Poznajmy kilka wyrażeń dotyczących czynności , które wykonujesz 

każdego dnia( prawie każdego) � 

  

 

 

 



 

 

 

GET UP  
(wstawać z łóżka) 

 

 

HAVE 

BREAKFAST 

(jeść śniadanie)  (a) 
 

BRUSH YOUR 

TEETH 
(szczotkować/myć zęby) 

 

 

GO TO 
SCHOOL 

(iść do szkoły) 
 

 

 



 

 

HAVE LUNCH 
              (jeść lunch) 

 

 

GO HOME 
(iść do domu) 

 

 

HAVE DINNER 
(jeść obiad-kolację) 

 

 

HAVE A 
SHOWER 

(wziąć prysznic) 

 

  

 

 



 

 

 

 

PUT ON YOUR 
PYJAMAS 

(włoż swoją piżamę) 
 

 

GO TO BED 
(iść spać) 

 

 

 

 

Lunch to posiłek jedzony między 12 - 14, często składa się  

tylko z kanapek. Natomiast dinner to główny ( największy, ciepły) 

posiłek dnia, zazwyczaj jedzony pod wieczór koło 18. 

STEP 3 (KROK 3) 

Open your ebook p. 43. Otwórz swój e-podręcznik str. 43. 

Otwórz mnie wchodząc na ten link: 

https://online.flippingbook.com/view/162667/44/ 

Zad 1/str.43 

Listen, look and repeat. Posłuchaj, popatrz i powtórz. Otwórz 

plik do słuchania 1.1. -dostępny w plikach do lekcji. 

 

https://online.flippingbook.com/view/162667/44/


 

Zad 2/ str. 43 

Listen, point and say.  Posłuchaj, wskaż i powiedz. Otwórz plik 

do słuchania 1.2. -dostępny w plikach do lekcji.  

Zad 3/str. 44 ( Bardzo proszę przesłać zdjęcie notatki na 

d.jarzynska@sp26gdynia.pl  Dziękuję!) 

Point and say. Match. Write in your notebook. Wskaż i powiedz. 

Połącz obrazki ze słownictwem, które już wcześniej zapisałaś/-eś 

w zeszycie. Np. obok  have breakfast piszemy punkt (a) itd. 

STEP 4 (KROK 4) 

Otwórz e-ćwiczenia str 50. Open your Activity Book p.50. 

Wejdź w link dostępny tutaj :    

https://online.flippingbook.com/view/631836/52/ 

Wykonaj zadania 1 i 2 str. 50 (proszę przesłać zadania). 

Jeśli nie masz drukarki, nie martw się! Możesz wykonać zadanie 

w zeszycie lub na kartce. Wpisz do zeszytu tylko odpowiedzi Np. 

Zad. 1/str. 50 (ćw) 

1. up, 2.breakfast ... 

Dostępna jest wersja pdf do pobrania i wydrukowania:  

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

rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U5.pdf  

STEP 5 (KROK 5) 

Dla utrwalenia poznanego słownictwa zagraj w gry dostępne  

tutaj: 

 https://quizlet.com/pl/498646595/unit-5-daily-activities-

flash-cards/ 

 https://wordwall.net/play/2115/020/229  

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://online.flippingbook.com/view/631836/52/
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U5.pdf
https://downloads.macmillan.pl/anglistaonline/wybrane-rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U5.pdf
https://quizlet.com/pl/498646595/unit-5-daily-activities-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/498646595/unit-5-daily-activities-flash-cards/
https://wordwall.net/play/2115/020/229


   

 https://wordwall.net/play/2115/422/492 

 W wejściu do gry pojawi się zwrot Enter a name-wpisz imię. 

GOOD LUCK�  

 

Lesson 2     15.05.20 

Subject: What time is it ? A myth. 

Cel: potrafię zapytać o godzinę i odpowiedzieć na pytanie 

o godzinę. Rozumiem przeczytany w języku angielskim 

tekst.  

STEP 1 

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym/kartce. 

STEP 2  

Open your ebook. Otwórz swój e-podręcznik. Link 

znajdziesz tutaj:  

https://online.flippingbook.com/view/162667/46/ 

Zad 1/ str. 44 

Listen and read King Midas. Posłuchaj i przeczytaj: 

Obejrzyjmy film do opowiadania na You Tube link:  

https://youtu.be/Qz9PmRx1pdg  

Nagranie do opowiadania dostępne również w plikach do pobrania 

2.1. 

Zapisz 6 wybranych słów jako notatkę: 

https://wordwall.net/play/2115/422/492
https://online.flippingbook.com/view/162667/46/
https://youtu.be/Qz9PmRx1pdg


King- król 

A greedy man- chciwy człowiek 

Gold-złoto 

Daughter-córka 

Go away-idź stąd 

Count-liczyć 

Rich-bogaty 

Touch- dotykać 

Wish-życzenie 

Silly-głupi 

Hairbrush - szczotka do włosów 

Hungry-głodny 

Sad-smutny 

Change-zmieniać 

Tego już nie zapisuj, wyjaśnienie do tekstu dla lepszego 

zrozumienia: 

Picture 1 

He loves gold more than his daughter. -Kocha złoto 

bardziej niż córkę. 

I want to count my gold.-Chcę policzyć moje złoto. 

I want to be rich.-Chcę być bogaty. 

Picture 2 



One day, King Midas meets a genie. -Pewnego dnia król 

Midas spotyka dżina. 

You can have one wish. -Możesz mieć jedno życzenie. 

I want everything I touch to turn into gold.- Chcę, by 

wszystko czego dotknę zmieniało się w złoto. 

That’s a silly wish! - To głupie życzenie. 

Picture 3 

The clock is gold.-Zegar jest złoty. 

My hairbrush is gold.-Moja szczotka do włosów jest 

złota. 

This is brilliant! -To jest genialne/ świetne. 

Picture 4 

My food is gold.-Moje jedzenie jest złote. 

Never mind. Nie szkodzi. 

I’m hungry and I can’t eat. Jestem głodny, a nie mogę 

jeść. 

Picture 5 

Princess Zoe is sad. -Księżniczka Zoe jest smutna. 

Her farther only loves gold.- Jej ojciec kocha tylko 

złoto.  

Let me give you a hug. - Niech cię uściskam. /Pozwól, że 

cię przytulę. 

Picture 6 



My daugher is gold. - Moja córka jest złota. 

Picture 7  

Here I am! What do you want! Oto jestem! Czego 

chcesz? 

Please, change my wish! - Proszę zmień moje życzenie! 

I don’t want gold. - Nie chcę złota. 

I love my daughter very much. - Bardzo kocham moją 

córkę. 

Picture 8 

Now I know that love is more important than gold. -

Teraz wiem, że miłość jest ważniejsza niż złoto. 

STEP 3 

Zad. 2/str 45 

Read and say True ( T) or False ( F) . Listen and check. 

Nagranie 2.2.w plikach. Przeczytaj i powiedz Prawda czy Fałsz. 

Po udzieleniu odpowiedzi sprawdź: 

Odp. do zadania 

1. King Midas loves gold. T 

2. King Midas meets an old woman. ( K M spotyka staruszkę). 

F 

3. King Midas can have three wishes.( trzy życzenia) F 

4. King Midas’son (syn) turns into gold. F 

5. King Midas wants to change his wish. T 

6. The genie helps King Midas. T 

 



 

 

STEP 4  

Zad. 3 /str. 45 

Listen and match with your fingers. Say. Posłuchaj (plik 2.3), 

połącz palcami. Powiedz. 

 

Zapisz w zeszycie: 

What time is it? Która jest godzina? 

1:00 It’s one o’clock. 

1:30 It’s half past one. 

2: 00 It’s two o’clock. 

2:30 It’s half past two. 

O’clock - pełna godzina 

Half past- pół do   

 STEP 5 

  Obejrzyjmy razem na YouTube ( dla chętnych): 

https://youtu.be/EIxaxnageTo  

https://youtu.be/fq2tRfHu5s8  

STEP 6 

Otwórz e-ćwiczenia str. 51. Open your Activity Book p.51. 

Wejdź w link dostępny tutaj :    

https://online.flippingbook.com/view/631836/52/ 

Zrób zadania 1,2,3 str.51 

( prześlij zadania d.jarzynska@sp26gdynai.pl)  

https://youtu.be/EIxaxnageTo
https://youtu.be/fq2tRfHu5s8
https://online.flippingbook.com/view/631836/52/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynai.pl


 

Jeśli nie masz drukarki, nie martw się! Możesz wykonać zadanie 

w zeszycie lub na kartce. Wpisz do zeszytu tylko odpowiedzi Np. 

Zad. 1/str. 51 (ćw.) 

King Midas wants to be rich .- 1 

Dostępna jest wersja pdf do pobrania i wydrukowania:  

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

rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U5.pdf 

STEP 7 

Zagraj w gry: 

https://wordwall.net/play/1257/574/610  

https://wordwall.net/play/818/018/64776  

 

 

Drodzy Rodzice, jeśli uznacie, że 

materiału jest zbyt dużo dla Waszego 

dziecka, bardzo proszę zrobić wybrane 

zadania ( te, które chętnie wykona 

uczeń/uczennica) i przesłać choć jedną pracę. Mam prośbę o 

dostosowanie tempa pracy i ilości zadań do możliwości dziecka.  

Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom za przesłane zadania. 

Doceniam Państwa zaangażowanie i pracę.  

Pozdrawiam serdecznie, Dorota Jarzyńska 
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