
KLASA 5B (03.04) 

Witam Was serdecznie  Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku! Dzisiejsza lekcja będzie podzielona 

na dwie części – w pierwszej zajmiemy się nowymi słówkami, a w drugiej powtórzeniem i utrwaleniem 

zagadnień gramatycznych  

Zapiszcie temat lekcji: 

 

SUBJECT: EVERYDAY SOCIAL BEHAVIOUR – NEW VOCABULARY. 

 

Otwórzcie podręczniki na stronie 74 i popatrzcie na rysunki. Pomyślcie o czym będziemy rozmawiać i jakie 

zagadnienia będziemy omawiać. Zapiszcie w zeszycie nowe słówka: 

 

CHEW  - żuć      SHARE   - dzielić (się) 

KNIFE - nóż      FORK   - widelec 

ELBOWS - łokcie     ARRIVE  - przyjść, przybyć 

RUDE  - nieuprzejmy, niekulturalny   FOREST  - las 

QUESTION - pytanie     LANDSCAPE - krajobraz 

Następnie popatrzcie na wyrażenia w ćw.1 str.74, przepiszcie je do zeszytu razem z ich tłumaczeniami, które 

znajdziecie na stronie 127 podręcznika (słowniczek). Dopasujcie obrazki ze strony 74 do tych wyrażeń: 

przykład: share food – dzielić się jedzeniem 7 

 

Teraz wysłuchajcie tekstu (nagranie nr 1) na temat odpowiedniego zachowania się w Kanadzie (ćw.2 str.74) i 

zdecydujcie  

czy podane zdania od 1 do 5 są prawdziwe (R), nieprawdziwe (W) czy nie ma informacji w tekście (DS).  

Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie 

Na koniec części związanej z nowym słownictwem posłuchajcie nagrania nr 2 i powtórzcie za lektorem 

wyrażenia, które poznaliśmy w tej części. 

Teraz przejdziemy do powtórzenia czasu Past Simple. Wszystkie wiadomości na temat tego czasu macie  

w zeszycie, dzisiaj zajmiemy się tylko powtórzeniem tego, co do tej pory przerobiliśmy.  

Omówimy wszystko podczas zajęć online na Skype. Po przypomnieniu sobie wszystkiego proszę o zrobienie 

następujących ćwiczeń z podręcznika, odpowiedzi proszę przesłać do poniedziałku (06.04). 

 



Ćw.1 str.76 – proszę podać czasowniki w czasie przeszłym, proszę zwrócić uwagę, że niektóre są regularne, a 

niektóre nieregularne (sprawdzamy formę w tabelce). 

Ćw. 4 i 5 str. 75 – proszę wpisać podane w nawiasie czasowniki w czasie przeszłym. Odpowiedzi zapiszcie  

w zeszycie. Zwróćcie uwagę na: 

(not be)  - zamieniamy na wasn`t lub weren`t 

(not + czasownik) – zamieniamy na didn`t + czasownik np.: (not go)     -     didn`t go 

 

Pamiętajcie, że czekam na Was pod tymi adresami w każdej chwili: 

Messenger: Marzena Brejta lub grupa na Messenger: fajna 5b 

Skype: Marzena Brejta 

Email: marzena.brejta@sp8sanok.pl 

Proszę również o przesłanie odpowiedzi do wszystkich zadań na podane wyżej adresy  

Życzę wszystkiego dobrego i miłej pracy  
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