
Klasa 3a      

Hello!Hello!                        

It’s time for English now. 

                         Lesson 1        

18th  June  

Subject: At the seaside. 

Cel: Potrafię nazwać morskie zwierzęta. 

STEP 1 (krok1) 

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

Przepisz słówka do zeszytu lub wydrukuj i wklej. 

STARFISH 
ROZGWIAZDA 

 

SNAIL 
ŚLIMAK 

 

 

 

 

 



 

JELLYFISH 
MEDUZA 

 

SEAHORSE 
KONIK MORSKI 

 

CRAB 
KRAB 

 

STEP 2 

Open your ebook 56p. Otwórz swój e-podręcznik str. 56. 

Link znajdziesz tutaj:   

https://online.flippingbook.com/view/162667/58/  

STEP 3  

 Zadanie 1/str. 56 

Listen, point and repeat. Cover and play Word or number? 

(�plik 1.1 . załącznikach) 

Posłuchaj, wskaż i powtórz. Zakryj i zagraj Słowo lub cyfra. 

 

https://online.flippingbook.com/view/162667/58/


 

 STEP 4  

Zadanie 2/str. 56. ( �plik  1.2) 

Link do You Tube: https://youtu.be/Jx41Z7rJmR4  

Słowniczek do tekstu ( przepisz do zeszytu słowa/wyrażenia, 

które sprawiają Tobie trudność). 

ROCK POOL 
BASEN PŁYWOWY- 

SKALISTY ZBIORNIK WODNY W POBLIŻU 
OCEANU WYPEŁNIONY WODĄ MORSKĄ 

 
 

Pool-basen 

Sea water-woda morska 

Exciting-ekscytujące 

Sea life-morskie życie 

Wear shoes- nosić buty (na stopach � ) 

Explore- badać, odkrywać, eksplorować 

It’s resting in the rock pool. Odpoczywa w basenie 

pływowym. 

It’s safe here.- Tutaj jest bezpiecznie. 

It’s hiding from the waves. -Ukrywa się przed falami. 

It’s walking sideways. Chodzi bokiem. 

It’s looking for food. Szuka jedzenia. 

It’s catching small fish. Łapie małe rybki. 

https://youtu.be/Jx41Z7rJmR4


It’s swimming in the rock pool. Pływa w basenie pływowym. 

Zadanie 3 /str.56 

Read and say True or False. Listen and check. ( �plik  1.3) 

Przeczytaj pytania i odpowiedz Prawda czy Fałsz. Posłuchaj 

nagrania i sprawdź.  

STEP 4  

Open your e Activity Book p. 64. Otwórz e-ćwiczenia str.64 

 https://online.flippingbook.com/view/631836/66/  

Wykonaj zadania 1, 2,3/str.64 

( jeśli masz ochotę 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  19th June 

Subject: A holiday postcard. 

Cel: Rozumiem treść kartki z wakacji.  

STEP 1 

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

Step 2. 

https://online.flippingbook.com/view/631836/66/
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


Open your ebook p. 57. Otwórz swój e-podręcznik str.57 

Link do podręcznika znajdziesz tutaj: 

https://online.flippingbook.com/view/162667/58/  

Zadanie 2/str.57 

Listen and read. Posłuchaj i przeczytaj. (� plik do słuchania 

2.1) 

Możesz również obejrzeć na You Tube: 

https://youtu.be/9CD0TL3TiiI  

Słownictwo: 

At the seaside-nad morzem 

Dear Aunt..., - Droga Ciociu …, ( forma grzecznościowa 

rozpoczynająca list, kartkę ) 

I hope you’re well. -Mam nadzieję, że czujesz się dobrze 

I’m having a great time at the seaside. -Wspaniale spędzam 

czas nad morzem. 

We’re staying in a bed and breakfast near the beach. -

Zatrzymaliśmy się w hotelu ze śniadaniem w pobliżu plaży. 

Bed and breakfast ( B&B)- to rodzaj zakwaterowania np. w 

hotelu, pensjonacie ze śniadaniem. 

Today it’s cloudy    and raining  . Dzisiaj 

jest pochmurno i pada deszcz. 

We’re visiting a search and rescue centre. -Odwiedzamy 

centrum poszukiwań i ratownictwa. 

https://online.flippingbook.com/view/162667/58/
https://youtu.be/9CD0TL3TiiI


It’s lots of fun. To mnóstwo zabawy. 

Na zakończenie listu lub kartki do bliskiej osoby, możemy 

napisać: 

See you soon,-Do zobaczenia wkrótce,   

Love from Nasim� Kochający Nasim 

donkey 

 

  

Tourist Information 
office 

Informacja turystyczna 

 

Hovercraft 
poduszkowiec 

 

STEP 3 

Zadanie 3/str.57 

Listen and read. Act out the story. Posłuchaj i przeczytaj. 

Odegraj opowiadanie. (� plik do słuchania 2.2) 

Możesz również obejrzeć na You Tube:  

https://youtu.be/UKeSjeoJQlc 

https://youtu.be/UKeSjeoJQlc


Słownictwo: 

What a lovely day!- Jaki piękny dzień! 

Magpie-sroka 

He’s singing.- On śpiewa.   

Suddenly-nagle 

Kite-latawiec 

Don’t worry- Nie martw się. 

I’m coming- Już idę. 

Quick-szybko 

I’m scared-Boję się. 

Don’t panic!-Nie panikuj! 

I’m cutting the string with my teeth. Przecinam sznurek 

zębami. 

I’m flying.- Lecę. 

STEP 4 

Open your e Activity Book p. 65 Otwórz swoje e-ćwiczenia  na 

str. 65. 

Link : https://online.flippingbook.com/view/631836/66/  

Do zrobienia zadania 1 /str.65 ( możesz przesłać na mojego 

maila d.jarzynska@sp26gdynia.pl ) 

 

 

https://online.flippingbook.com/view/631836/66/
mailto:d.jarzynska@sp26gdynia.pl


Dla chętnych do zrobienia ćwiczenia ze stron 66/67 w 

ćwiczeniach. 

https://online.flippingbook.com/view/631836/68/  

 

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. 

 

Dla “Anglomaniaków” �: 

 Gry: 

Powtórzenie rozdziału 6 : 

https://youtu.be/Xa73UatU-DA  

https://wordwall.net/play/1108/044/5059 

https://wordwall.net/play/2425/491/729 

https://wordwall.net/play/500/802/7261 

 

 

https://online.flippingbook.com/view/631836/68/
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
https://youtu.be/Xa73UatU-DA
https://wordwall.net/play/1108/044/5059
https://wordwall.net/play/2425/491/729
https://wordwall.net/play/500/802/7261


 

 Tym razem posłuchamy opowiadania o sympatycznym 

misiu Paddingtonie, który wybrał się do Pałacu 

Buckingham. 

Paddington at the Palace | A Paddington bear story read aloud by 

Books Read Aloud for Kids 

                                                                            

https://youtu.be/X8-tnU8S9Bk   

 

                                      

https://youtu.be/X8-tnU8S9Bk

