
Klasa 3a 

Hello! Hello! Hello!                

It’s time for English now. 

                         Lesson 1        

21st May 

Subject: Talk about what we do at different 

time. 

Cel: Potrafię powiedzieć co robię w określonych godzinach 

dnia. 

STEP 1 (krok1) 

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

Krótkie powtórzenie z poprzedniej lekcji. 

Pełne godziny czytamy 7:00 It’s seven o’clock. 

Pół do czytamy   7:30 It’s half past seven. 

STEP 2 

Open your ebook 46 p. Otwórz swój e-podręcznik str. 46. 

Link znajdziesz tutaj:  

https://online.flippingbook.com/view/162667/48/  

STEP 3  

 Zadanie 1/str. 46 ( zadanie wykonaj ustnie) 

Say, listen and respond Me too or I don’t. Look at the 

pictures. Powiedz, posłuchaj i odpowiedz.  Popatrz na obrazki. 

https://online.flippingbook.com/view/162667/48/


Me too!- ja również 

I don’t. - ja nie 

E.g. Np.  I get up at seven o’clock.     Me too! 

I have breakfast at half past seven.    I don’t ! 

STEP 4  

Zadanie 3/str.46 -zapisz 1 przykład w zeszycie.  

Wybierz jedno dziecko z zadania 3 ( Ellie, Nasim, Clare) 

Zadaj dwa  dowolne pytania w taki sposób , by udzielić  

jednej odpowiedzi na tak i jednej na nie. 

E.g. Np. Zapisz swój przykład w zeszycie, wzorując się na 

moim przykładzie. 

 Ja wybrałam BEN’a. 

 Swoje pytanie rozpocznij od: Do you...? Czy ty....? 

 Friend: Do you have dinner at six o’clock? 

BEN: Yes, I do. 

Friend : Do you go to bed at ten o’clock? 

BEN: No, I don’t.  

STEP 5  

 Zadanie 4 str. 46 – zapisz 4 przykłady w zeszycie. 

Write what the children from the Tiger Street Club do every 

day. Napisz, co robią dzieci z Klubu  przy Ulicy Tygrysa 

każdego dnia. 

WPROWADZENIE DO ZADANIA 



E.g. Pamiętaj, że w 3 osobie l. pojedynczej, gdy opowiadamy 

o czynnościach powtarzających się (np. wykonywanych 

codziennie) do czasownika dodajemy końcówki -s lub –es  

( gdy czasownik zakończony jest na –o, -x,-ch,-sh, -ss).  

Powiem I get up- ja wstaję, ale Ben gets up- Ben wstaje 

UWAGA ! HAVE w 3 osobie liczby pojedynczej zmienia się w 

HAS  

Powiem I have breakfast – jem śniadanie, ale Ben has 

breakfast- Ben je śniadanie  

Więcej na ten temat dowiesz się w klasie 4!!! �  

Te przykłady pomogą Tobie zbudować 4 przykładowe zdania. 

Zmieni się tylko imię dziecka na początku zdania. 

Ben gets up at … 

Ben has breakfast at... 

Ben has dinner at .. 

Ben goes to bed at..... 

E.g. np.  A 

1) Ben gets up at seven o’clock. 

A teraz zapisz  4 własne przykłady do zeszytu. Good luck! 

STEP 6   

Zadnie 2/str. 47 plik do odsłuchu 1.1-w plikach do pobrania.  

Relax. Listen, read and match with your fingers. Sing My day. 



Zrelaksuj się. Posłuchaj, przeczytaj i połącz palcami. 

Zaśpiewaj My day. 

STEP 7 

Open your e Activity Book p. 52. Otwórz swoje e-ćwiczenia  

na str. 52 

Do zrobienia zadania: 1,2, str. 52 ( proszę przesłać na mojego 

maila d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) 

DLA CHĘTNYCH: ZAD. 2/STR. 53 (proszę przesłać) 

Link do ćwiczeń: 

https://online.flippingbook.com/view/631836/54/  

Można również pobrać plik pdf rozdziału 5 na stronie 

Macmillan . Podaję link : 

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

rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U5.pdf 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania zadań, nie martw 

się. � Wszystkie zadania możesz zrobić na kartce lub w 

zeszycie. 

 

                       Lesson 2       22nd  May 

Subject: A typical day. 

Cel: Potrafię wymienić różne pory dnia.  

STEP 1 

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

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://online.flippingbook.com/view/631836/54/
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


Step 2  

Przepisz słownictwo do zeszytu lub wydrukuj i wklej. 

Poznajemy nowe słownictwo: 

IN THE MORNING 
RANO 

6:00 

 

AT MIDDAY 
W POŁUDNIE 

12:00 

 

IN THE 
AFTERNOON 

PO POŁUDNIU  

4:00 (16:00) 

 

 

IN THE EVENING  
WIECZOREM 

         7:00 (19.00) 

 



AT NIGHT 
W NOCY 

10.30 (22.30) 

 

AT MIDNIGHT 
O PÓŁNOCY 

12:00 (24:00) 

 

 

STEP 3 

Open your ebook p. 48. Otwórz swój e-podręcznik str.48.  

Link do podręcznika znajdziesz tutaj: 

https://online.flippingbook.com/view/162667/50/  

STEP 4 

Zadanie 1/str. 48 ( plik do słuchania 2.1 w załącznikach) 

Listen, point and repeat. Posłuchaj, wskaż i powtórz. 

STEP 5 

Zadanie 2/ str. 48 ( plik do słuchania 2.2 w załącznikach) 

Słowniczek do tekstu: 

Time zones- strefy czasowe  

Every- każdą (każdy/-a) 

https://online.flippingbook.com/view/162667/50/


Hour-godzinę (godzina) 

The other side of the world- druga strona świata ( przeciwna 

strona globu) 

Light-jasno 

Hungry-głodny 

Dark- ciemno 

STEP 6 

Zadanie 3/str.48 (wykonaj zadanie ustnie) 

Read and answer the questions. Listen and check. (plik 2.3  

do słuchania w załączniku). 

Przeczytaj, odpowiedz na pytania. Posłuchaj i sprawdź.  

STEP 7 

Open your e Activity Book p. 54. Otwórz swoje e-ćwiczenia  

na str. 54 

Do zrobienia zadania 1,2,3 str. 54 ( proszę przesłać na mojego 

maila d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) 

Link do ćwiczeń: 

 https://online.flippingbook.com/view/631836/56/  

Można również pobrać plik pdf rozdziału 5 na stronie 

Macmillan . Podaję link : 

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

rozdzialy/tiger-3/Tiger_3_AB_U5.pdf 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://online.flippingbook.com/view/631836/56/
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


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 str. 52/ zad.1, 2; 

 Ochotnicy str.53/zad.2 
Lekcja 2 

 Zadania z zeszytu ćwiczeń str.54/zad. 1, 2,3  
 

 

Dla “Anglomaniaków” � : 

 Gry dostępne tutaj: 

https://wordwall.net/play/1296/808/8935  

https://wordwall.net/play/818/018/49509  

    https://wordwall.net/play/818/076/9327  

 Uwielbiam słuchać anglojęzycznych opowiadań. Mam 

nadzieję, że i Tobie się spodobają.  

 Posłuchaj opowiadania o  Panu Zabawnym 

” Mrs. Funny “You Tube:  

https://youtu.be/Kz7oS6agyAU        

 

mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl
https://wordwall.net/play/1296/808/8935
https://wordwall.net/play/818/018/49509
https://wordwall.net/play/818/076/9327
https://youtu.be/Kz7oS6agyAU


 

 

 

 

 


