
25 maja, poniedziałek 

Temat: Jak dostajesz się do szkoły? 

1. Notatka do zeszytu: 

always - zawsze 

usually - zazwyczaj 

of ten - często 

sometimes - czasami 

never – nigdy 

(za pomocą tych słów określamy, jak często wykonywana jest jakaś czynność) 

GDY MÓWIMY, ŻE ON, ONA LUB ONO (3 OSOBA LICZBY POJEDYNCZEJ) WYKONUJE JAKĄŚ CZYNNOŚĆ, 

TO DO CZASOWNIKA DODAJEMY  -S LUB  -ES, NA PRZYKŁAD: 

I GO  → HE GOES 

YOU PLAY  → SHE PLAYS 

WE WATCH  → IT WATCHES 

(dlatego w podręczniku na stronie 46 do czasownika GO, gdy jest mowa o Andym, Jacku, Kasi, Tomku, 

Oli I Jasiu do czasownika go dodano –es) 

tram – tramwaj 

taxi – taksówka 

bus – autobus 

bike – rower 

the underground – metro 

car – auto 

train – pociąg 

plane – samolot 

ferry - prom 

GDY CHCEMY POWIEDZIEĆ, ŻE KTOŚ PODRÓŻUJE JAKIMŚ ŚRODKIEM TRANSPORTU, POWIEMY: 

• By tram – tramwajem 

• By taxi – taksówką 

• By bus – autobus 

Ale kiedy mówimy, że ktoś idzie do szkoły pieszo, powiemy: 

I  WALK TO SCHOOL. 

 

1. Wysłuchaj nagrania CD2.28 i wskaż ilustracje. Przeczytaj zdania 2 razy. 

2. Napisz o sobie zdanie w jaki sposób dostajesz się do szkoły ( nie teraz, oczywiście☺) 

3. Wysłuchaj piosenki z nagrania CD2.29. Zaśpiewaj ją 3 razy i zapamiętaj – to ważne wskazówki 

dotyczące bezpieczeństwa na drodze! 



Zadanie domowe: strona 46 w ćwiczeniach zadania 1 i 2. Wykonaj zadania według instrukcji. 

Nie przysyłaj zadań. 

 

29 maja, piątek 

Temat: Jak lubisz podróżować? 

 

Notatka do zeszytu: 

I like to travel by …..  because ….. – Lubię podróżować ……. ponieważ …… 

I don’t like to travel by …. because  ….. – Nie lubię podróżować …. ponieważ….. 

fast – szybki 

slow – powolny 

clean – czysty 

dirty - brudny 

noisy – hałaśliwy 

qiuet – cichy 

dangerous – niebezpieczny 

safe – bezpieczny 

(PRZECZYTAJ TE WYRAZY PO NAPISANIU 3 RAZY I NAUCZ SIĘ ICH NA PAMIĘĆ – BĘDĄ 

POTRZEBNE NA NASTĘPNEJ LEKCJI!!!) 

 dzięki tym słowom możemy powiedzieć na przykład: 

Lubie  podróżować   samolotem,  ponieważ  jest  szybki. 

(I like) (to travel) (by plane) (because) (it is) (fast). 

Nie lubię  podróżować  autobusem  ponieważ  jest  brudny. 

(I don’t like) (to travel) (by bus) (because) (it is) (dirty). 

Zadanie domowe: 

Przetłumacz w zeszycie zdania: 

• Lubię podróżować rowerem, ponieważ jest on czysty. 

• Lubię podróżować pociągiem, ponieważ jest on bezpieczny. 

• Nie lubię podróżować tramwajem, ponieważ jest hałaśliwy. 

• Nie lubię podróżować promem, ponieważ jest niebezpieczny. 

Nie musisz przysyłać zadania, ale ZRÓB JE NA PEWNO!!! 

 


