
15 czerwca, poniedziałek 

Temat: Moje plany na wakacje 

1. Zapisz do zeszytu: 

• visit interesting places – zwiedzać interesujące miejsca 

• make new friends – poznawać nowych przyjaciół 

• visit other countries – zwiedzać inne kraje 

• have fun with friends – bawić się z przyjaciółmi 

• stay up late and sleep late – późno chodzić spać i późno wstawać 

• sunbathe on the Beach – opalać się na plaży 

• build sandcastles in the sand – budować zamki z piaski 

• go swimming – iść popływać 

• ride my bike – jeździć na rowerze 

• go out with my family and friends – wychodzić z rodzina i przyjaciółmi 

• stay at home and play with friends – zostać w domu i bawić się z przyjaciółmi 

• watch good films on DVD – oglądać dobre filmy na DVD 

What are you giong to do in the summer holidays? – Co zamierzasz robić w czasie letnich wakacji? 

I’m going to ….. → Zamierzam … 

2. Włącz nagranie CD2.34, posłuchaj nagrania I powtórz usłyszane zdania. Zrób to dwukrotnie. 

3. Włącz nagranie CD2.35. Wysłuchaj piosenki i zaśpiewaj . 

4. Przetłumacz w zeszycie zdania na język angielski: 

✓ Tomek zamierza iść popływać. 

✓ Ola ma zamiar poznać nowych przyjaciół. 

✓ Kasia zamierza opalać się na plaży. 

✓ Andy ma zamiar pojeździć na rowerze. 

UWAGA! ZAMIERZAĆ I MIEĆ ZAMIAR ŁUMACZYMY TAK SAMO! 

5. Zeszyt ćwiczeń, strona 49. Podpisz ilustracje nazwami wakacyjnych czynności. Przeczytaj 

podpisy dwa razy. 

NIE PRZYSYŁAJ ZADANIA ALE KONICZENIE JE WYKONAJ!!! 

19 czerwca, piątek 

Temat: Już umiem – utrwalenie wiadomości z unitu 8 

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 50-51. Włączcie nagranie CD2.37. Posłuchajcie historyjki, 

wskazując obrazki, o których mowa. Przesłuchajcie słuchankę dwa razy, starając się 

powtórzyć usłyszane zdania. 

2. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 50-51. Wykonajcie wszystkie zadania, zgodnie z poleceniem.  

Zadania 1 i 4 wykonajcie ustnie. Zadanie drugie to cos w rodzaju quizu – każdy obrazek należy 

zastąpić słowem. Znaki ☺ oraz  czytamy odpowiednio: 

☺ - I like to travel 

 - I don’t  like to travel 



3. Zadanie 6 to propozycja zaśpiewania piosenek. Proponuję, żebyście włączyli nagrania i 

zrobili sobie „wieczór piosenek” 

 


