
KLASA 6A (07.04) 

Witajcie na kolejnej lekcji  dzisiaj zajmiemy się nowym słownictwem – dzikie zwierzęta.  

Poznamy nowe słówka oraz przygotujemy się do projektu. 

Zapiszcie sobie temat lekcji: 

SUBJECT: WILD ANIMALS AND THEIR HABITATS – VOCABULARY EXERCISES. 

Zapewne znacie wiele nazw zwierząt dlatego jako rozgrzewkę proszę zrobić ćw.1 str. 74. Odsłuchajcie  

i powtórzcie wyrazy za lektorem. Następnie zróbcie w zeszycie tabelkę i wpiszcie w odpowiednie miejsce 

nazwy zwierzą z podręcznika, dodając po 5 własnych przykładów: 

 

wild animals 

 

 

domestic animals 

 

pets 

tiger 

 

 

 

cow hamster 

 

Teraz zapiszcie w zeszycie nowe słówka, tłumaczenia do słówek proszę znaleźć na www.diki.pl lub  

w słowniku na stronie 126 Module 5c. 

amphibian  -       reptile  - 

mammal  -       insect  - 

warm-blooded -       cold-blooded - 

lay eggs  -       wings  - 

feathers  -       scales  - 

hooves  -        mane  - 

tusks   -       trunk  - 

fang   -       grassland - 

W ćw.2 str.74 znajdziecie definicje niektórych nowych wyrazów, proszę przepisać je do zeszytu  

Pomyślcie, które z wypisanych przez Was zwierząt sa ‘mammals’, ‘reptiles’, ‘amphibians’ lub  

‘insects’.  

Proszę teraz o zrobienie ćwiczeń 1 i 2 na stronie 30 w ćwiczeniach oraz ćwiczenie, które jest zawarte  

w podanym linku: 

https://www.liveworksheets.com/sk93042xi  

Odpowiedzi do wszystkich zadań oraz notatkę z lekcji proszę przesłać do mnie na podane adresy. 

Messenger: Marzena Brejta 

Skype: Marzena Brejta 

e-mail: marzena.brejta@sp8sanok.pl.  

http://www.diki.pl/
https://www.liveworksheets.com/sk93042xi
mailto:marzena.brejta@sp8sanok.pl


Teraz proszę, aby każda z Was pomyślała o ulubionym kraju. Poszukajcie w internecie jakie zwierzęta zamieszkują 

ten kraj. Znajdźcie zdjęcia tych zwierząt, podpiszcie je i krótko opiszcie (wygląd, do jakiej grupy należą, czym się żywią 

itd.)  jest to projekt. 

Proszę o zrobienie małego projektu, może być w programie word. Jeśli to możliwe proszę o przesłanie 

prac do 20.04 (poniedziałek). 

Na zakończenie zróbcie kartę pracy nr 1. Pamiętajcie, aby sprawdzić każde nowe słówko. 

Teraz trochę przyjemniejsze zadania  w związku z nadchodzącymi świętami proszę o zrobienie kart  

pracy nr 2 i nr 3  Życzę Wam i Waszym rodzinom spokojnych i słonecznych Świąt Wielkanocnych  


