
 

W związku z organizowanym przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców  

Wielkim Talent Show – zapraszam  chętnych uczniów do zaprezentowania piosenki 

wykonanej w języku angielskim . 

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdują się na stronie głównej szkoły w aktualnościach.  

Za to zadanie można otrzymać dodatkową ocenę z j. angielskiego.  

(Filmik, nagranie proszę wysłać na maila jprazn@gmail.com i na 

kryrutk27@eszkola.opolskie.pl do 29.05.2020r.) 

 

 

Lesson 

Topic: What are they doing? (Co oni robią?) 

 

Zadanie 1 

Otwórz podręcznik na stronie 44 i przyjrzyj się obrazkowi. 

Nazwij zwierzęta (rooster – kogut, dog – pies, cat – kot, geese – gęsi, hens – kury, pigs – świnki, duck 

– kaczka, mouse – mysz, cow – krowa) 

Powiedz (po polsku) co robią zwierzęta? 

 

Zadanie 2 

Wysłuchaj nagrania i staraj się powtarzać zdania. 

 

The cat is swimming in the pond. (Kot pływa w stawie.) 

The hens are looking at the geese. (Kury patrzą się na gęsi.) 

Three little pigs are kicking the ball. (Trzy małe świnki kopią piłkę.) 

The rooster is chasing the dog. (Kogut goni psa.) 

The cow is standing in the barn. Krowa stoi w stodole. 

The kite is going up and down. (Latawiec wznosi się I opada) 

 

Zadanie 3. 

Narysuj wybrane zwierzątko i podpisz co robi.  

(np. możesz narysować 3 świnki jak kopią piłkę i napisać: Three little pigs are kicking the ball) 
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Lesson 

Topic: What are they doing? 

 

Zadanie 1 

Przypomnij sobie obrazek z poprzedniej lekcji. Posłuchaj nagrania zad.1 str. 44 w podręczniku i 

pokazuj paluszkiem na zwierzątka. 

 

Zadanie 2. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 2 na str. 40. 

Przyjrzyj się obrazkom. Na pierwszym , pies goni gęsi. Uzupełnij zdania znajdujące się niżej : The dog 

is chasing the geese. W kolejnych zdaniach napisz po śladzie i uzupełnij nazwy zwierząt. (Pierwsz 

literka została już podana) 

 

Zadanie 3. 

W Quizlecie przygotowałam dla Was nowy zestaw. Zrób zadania z fiszkami z zestawu: New Bingo Plus 

Unit 7.  

 

 

 

 

 

 

 


