
 

Klasa 5b (27.03) 

Witajcie!!! Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku  dzisiaj zajmiemy się czytaniem ze zrozumieniem. 

Zaczynamy nowy Module 5, więc proszę o przygotowanie podręcznika.  

Temat lekcji proszę zapisać w zeszycie.  

Subject: ‘An Amazonian Adventure’ – reading comprehension (czytanie ze zrozumieniem). 

Otwórzcie podręczniki na stronie 70 i popatrzcie na zdjęcia. Pomyślcie o czym będzie ten tekst. 

Następnie, zanim przeczytacie lub posłuchacie tekstu zapiszcie w zeszycie nowe słówka: 

 

during – podczas       weather - pogoda 

school trip – wycieczka szkolna     foggy - mglisty 

rainforest – lasy tropikalne      campfire - ognisko 

journal – dziennik       gift – podarunek, upominek 

land – lądować       village - wioska 

capital city – stolica       guide - przewodnik 

humid – wilgotny       say goodbye – pożegnac się 

coach – autokar       feathers – pióra  

 

Pamiętajcie, że każde inne – nieznane dla Was słówko możecie sprawdzić na stronie www.diki.pl lub poprosić 

mnie o pomoc  

Teraz przeczytajcie lub wysłuchajcie tekst, zwracając uwagę na nowe słówka.   

Po przeczytaniu/wysłuchaniu zróbcie ćw. 1 str. 70. Połączcie połówki zdań tak, aby tworzyły one poprawną 

całość, a następnie zapiszcie te zdania w zeszycie. 

Potem przejdźcie do ćw.2 str. 70, to dobrze znany Wam typ zadania  Zdecydujcie czy podane zdania są 

prawdziwe (R), fałszywe (W) lub nie ma informacji na ten temat w tekście (DS). Odpowiedzi zapiszcie w 

zeszycie. 

 

 

 

http://www.diki.pl/


 

Kolejne ćwiczenia zapiszcie w zeszycie: 

ćw. 1 Dokończ następujące zdania zgodnie z informacjami zawartymi w tekście (w języku angielskim): 

1. The capital city of Ecuador is ______________________ . 

2. The trees in the jungle were _____________________ than the buildings in my city. 

3. The people in the village told us stories around _______________________ . 

4.  They left the village at __________ am. 

5. Laura thinks Ecuador is a _____________________ country. 

ćw. 2 Poszukaj w tekście i zapisz czas przeszły podanych czasowników. Literka (r) oznacza, że jest to 

czasownik regularny, literka (i) nieregularny. 

 przykład: learn – learned 

land (r) _______________________   get (i)  _____________________ 

meet (i) _______________________   wake up (i) _____________________ 

go (i)  _______________________   watch (r) _____________________ 

stop (r) _______________________   pack (r) _____________________ 

Życzę przyjemnej nauki i powodzenia  pamiętajcie, że zawsze możecie napisać do mnie na Messenger na 

naszej grupie lub na maila: marzena.brejta@sp8sanok.pl. Czekam na informacje od Was! Do usłyszenia! 
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