
SUBJECT: Daily routines – new vocabulary.  

CELE:  

 Poznanie słownictwa związanego z czynnościami wykonywanymi codziennie i 
w wolnym czasie; 

 Opis dnia z wykorzystaniem nowego słownictwa oraz łączników zdań.  

FORMY KOMUNIKACJI: ZOOM/MESSENGER/CLASSROOM 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

1. Tematem dzisiejszych zajęć są czynności wykonywanie 
codziennie (EVERYDAY ACTIVITIES)  i w wolnym czasie (FREE-TIME 
ACTIVITIES). 
Zapisz temat dzisiejszych zajęć do zeszytu. 
 
Subject: Daily routines and free-time activities - new vocabulary. 
 

2. Otwórz podręcznik na stronie 64. Popatrz na obrazki przedstawiające 
typowy dzień Barrego i zastanów się jakie czynności one przedstawiają. 
 

3. Wysłuchaj nagrania 51 i powtarzaj za lektorem. 
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_kl
asa_4_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio 
 

4. A teraz przerysuj tabelkę i przepisz jej zawartość. 
 
 
 

IN THE 
MORNING 
12.00am – 
12:00 noon 

7:00 am GET   UP budzić się 
7:10 am TAKE     A  SHOWER (lub) 

HAVE  A  SHOWER 
brać prysznic 

7:30 am HAVE  BREAKFAST jeść śniadanie 
7:45 am BRUSH     MY  TEETH umyć  zęby 
8:00 am WALK  TO  SCHOOL (lub)  

GO  TO  SCHOOL 
iść do szkoły 

 
IN THE 

AFTERNOON 
12:00 noon – 

6:00 pm 

13:00 (1 pm) HAVE   LUNCH jeść obiad 
15:30 (3:30 pm) FINISH  SCHOOL skończyć szkołę 
16:00 (4:00 pm) COME  BACK  HOME wrócić do domu 
16.15 (4:15 pm) DO  MY  HOMEWORK odrobić zadanie 
17:30 (5:30 pm) GO  TO  FOOTBALL  PRACTICE iść na trening piłki nożnej 

 
 

IN THE 
EVENING 
6:00 pm – 
12:00 am 

19:00 (7:00 pm) HAVE  DINNER jeść kolację 
20:00 (8:00 pm) WATCH   TV oglądać TV 
20:30 (8:30 pm) CHAT      ONLINE rozmawiać przez Internet 
21:00 (9:00 pm) PLAY   VIDEO      GAMES grać w gry wideo 
21:30 (9.30 pm) GO   TO  BED Iść spać 

 
5. Popatrz na obrazki raz jeszcze. Wyobraź sobie, że jesteś Barrym.  

Napisz, co robisz po południu. W swojej wypowiedzi użyj wyrazów 
łączących THEN (następnie, potem) i AFTER (po).  
 



np.  
I get up at 6:00 am and take a shower. Then, I have breakfast and 
brush my teeth. After breakfast, I walk to school.  
 

6. A teraz czas na zapamiętanie! Ćwicz, baw się i ucz! 
https://quizlet.com/pl/485533216/module-4-daily-routinefree-time-
activities-flash-cards/ 
 

7. Czas na zabawę! 
https://quizizz.com/join/quiz/5abbb09e1a9993001ba95dfc/start 
 
 

 

HOMEWORK 
Wyślij do mnie zadanie 5.  

Następnie rozwiąż quiz na quizizz.com – będzie na Ciebie czekał (tylko dzisiaj do godz. 20). 
POWODZENIA! 

 

KONTAKT 

magdalena.marczak@sp8sanok.pl 
Messenger 
 
 

 

 


