
Język angielski, klasa 4a 

26 marca, czwartek 

Temat: Around the world – zwiedzamy park Yosemite 

 

1. Wejdź na stronę https://www.macmillan.pl/, a następnie STREFA UCZNIA. Teraz znajdź 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-8, a następnie BRAINY 4. Tu znajdują się pliki dźwiękowe i 

teraz możesz już wykonywać wszystkie słuchanki! 

2. Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=dmK5-3ZhXX8 o narodowym parku w 

USA.  

3. Otwórz podręcznik na stronie 68. Posłuchaj i przeczytaj tekst w zadaniu 1. Wpisz do zeszytu 

zaznaczone na zielono wyrazy i przetłumacz je (skorzystaj ze słowniczka, który być może masz 

w domu lub z Internetu) 

4. Czasownika CAN używamy gdy chcemy powiedzieć, że MOŻEMY lub POTRAFIMY WYKONAĆ 

JAKĄŚ CZYNNOŚĆ. Na przykład: 

Tom can swim.  – Tom potrafi pływać 

You can see Wild Animals in the park. – W parku można zobaczyć dzikie zwierzęta. 

Czyli CAN może znaczyć zarówno UMIEĆ JAK I MÓC.  

5. Wykonaj zadanie 2 i 3 ze strony 68 i prześlij odpowiedzi na adres: 

ALIGREL1@eszkola.opolskie.pl do 30 marca 

 

30 marca, poniedziałek 

Temat: Revision Workout – utrwalenie wiadomości 

1. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie. Możesz skorzystać ze słowniczka ze strony70 

2. Uzupełnij ustnie dialog z zadania 3. Przeczytaj go 3 razy. 

3. Zrób zadanie 4 w zeszycie. 

 

31 marca, wtorek 

Temat: Powtórka wiadomości z rozdziału 5 

 

1. Na rozgrzewkę próbuj zrobić zadanie 5 ze strony 69. Zauważ jak czasownik CAN zachowuje 

się w pytaniach (jest przestawiany przed osobę, ale kiedy chcemy zadać pytanie szczegółowe, 

takie słówko jak na przykład what, when, where, why stawiamy porzed czasownikiem CAN). 

Zauważ, że w przeczeniu dodajemy do czasownika CAN słówko NOT  i otrzymujemy CAN’T. 

2. Wykonaj zadanie 6 w zeszycie. Niech Cie nie zniechęci ta gwiazdka. Zadanie nie jest trudne. 

Zawsze czytaj przykłady! 

3. Przeczytaj wszystkie czerwone tabelki ze strony 71 dwa razy! 

https://www.macmillan.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=dmK5-3ZhXX8
mailto:ALIGREL1@eszkola.opolskie.pl


4. Zadanie domowe: Jeśli któryś  z Twoich domowników będzie miał czas, zabaw się w 

nauczyciela i spróbuj mu opowiedzieć o czasowniku CAN. 

 

2 kwietnia, czwartek 

Temat: Ćwiczenia utrwalające w zeszycie ćwiczeń 

Dzisiaj całą lekcje pracuj w zeszycie ćwiczeń. Wykonaj wszystkie zadania do strony 51. Zrób je 

najlepiej, jak potrafisz. Korzystaj ze wszystkich możliwych pomocy – książki, zeszytu, Internetu… Gdy 

wrócimy do szkoły, sprawdzimy. 

 

6 kwietnia, poniedziałek 

Temat: It’s party time – nazywanie produktów spożywczych 

 

1. Przepisz do zeszytu zielone tabelki ze strony 82 (przepisywanie ma sens, Twoja ręka „uczy ” 

się, jak pisać te wyrazu) 

2. Pamiętasz, jak tworzymy liczbę mnogą rzeczowników? Zauważ, że w  rzeczowniku 

STRAWBERRY  musimy –y zamienić na –ie zanim dodamy –s. Tak będzie zawsze, gdy wyraz 

kończy się na –y a przedtem jest spółgłoska 

3. Pamiętaj, że masz dostęp do nagrań! Słuchaj, jeśli jest symbol płyty! 

4. W języku angielskim mamy rzeczowniki, które nazywamy POLICZALNYMI i takie, które 

nazywamy NIEPOLICZALNYMI. Zapisz w zeszycie: 

• Rzeczowniki policzalne to takie, których ilość podajemy w sztukach, na przykład 

jabłka, krzesła, uczniowie, i inne 

• Rzeczowniki niepoliczalne top takie, których ilość podajemy w innych jednostkach, na 

przykład proszki (ilość podajemy w kilogramach), płyny (ilość podajemy w litrach). 

Rzeczowniki niepoliczalne nie mają liczby mnogiej. 

5. Zrób zadanie 1 w ćwiczeniach na stronie 52. 

 

7 kwietnia, wtorek 

Temat: Easter! 

1. Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=zY2NH8Wpoog dwa razy.  

2. Napisz po polsku z zeszycie czego dowiedziałeś się z tego filmiku (2-3 zdania) 

3. Napisz jakieś miłe, ciepłe życzenia świąteczne i wyślij swojej English Teacher na adres 

ALIGREL1@eszkola.opolskie.pl  
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