
KLASA 5B (06.04) 

Dzień dobry  dzisiaj widzimy się na Skype, ale zostawiam tutaj scenariusz dla wszystkich, szczególnie dla 

tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w lekcji online  

Mam nadzieję, że poznane do tej pory zagadnienia są dla Was zrozumiałe. Dzisiaj zajmiemy się słówkami, 

ale będzie tez troszkę gramatyki. 

Zaczniemy od słownictwa związanego z pogodą oraz zajęciami wakacyjnymi. Zróbcie ćw. 1 i 2 ze str. 28  

 ćwiczeniach. Jeśli nie macie ćwiczeń, podane zadania są w karcie pracy nr 1. Ćwiczenie 1 to słownictwo 

związane z zajęciami wakacyjnymi. Jeśli są jakieś nieznane u zapomniane dla Was słówka możecie je 

sprawdzić na www.diki.pl lun w podręczniku na str. 126 Module 5. 

Teraz rozwiążcie ćwiczenie zawarte w podanym liku: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Hobbies/Do_play_go

_uq104746uu  

Pamietajcie!!!  do – uprawiać sport (np. judo, karate…) 

   play  - grać (gry drużynowe, z piłką itd. football, volleyball…) 

   go – czynności z –ing (swimming, skiing …) 

Teraz otwórzcie podręczniki na stronie 79. Zajmiemy się przysłówkami, które odpowiadają na pytanie JAK? 

Notatkę proszę przepisać do zeszytu: 

 Przysłówki w języku angielskim głównie tworzymy przez dodanie końcówki –LY do przymiotników: 

 slow - slowly 

quick - quickly 

 

 happy  - happily 

angry - angrily 

 

 beautiful - beautifully 

careful  - carefully 

 

 horrible - horribly 

comfortable - comfortably 

 

ZAPAMIĘTAJCIE!!! Mamy 5 wyjątków tworząc przysłówki: 

fast - fast  (nie zmienia formy) 

early - early  (nie zmienia formy) 

late - late  (nie zmienia formy) 

hard - hard  (nie zmienia formy) 

good - well 

przykłady: She sings beautifully.   Ona śpiewa pięknie. 

         He runs quickly.    On biega szybko. 

         The children play happily.  Dzieci bawią się wesoło. 

 

http://www.diki.pl/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Hobbies/Do_play_go_uq104746uu
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Hobbies/Do_play_go_uq104746uu


Teraz zróbcie ćw.5 na str.79. Proszę o utworzenie przysłówków do podanych przymiotników. Zwróćcie uwagę 

na wyjątki. Przetłumaczcie wyrazy na język polski. 

Teraz posłuchajcie tekstu do ćw. 6 i ułóżcie obrazki w odpowiedniej kolejności. Odpowiedzi zapiszcie  

w zeszycie. 

Na koniec proszę o zrobienie zadań w ćwiczeniach. Str. 32 ćw. 1,2,3 i 4 (karta pracy nr 2).  

Jest to czas Past Simple. Proszę o przesłanie odpowiedzi. 

Na koniec zadanie online, poćwiczymy tworzenie przysłówków: 

https://www.liveworksheets.com/fi99398xz 

Życzę miłej i owocnej pracy  

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

Skype: Marzena Brejta 

Email: marzena.brejta@sp8sanok.pl 

 Powodzenia i miłej pracy  
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