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Klasa 3B
Mój drogi Uczniu! Ćwiczenia z języka angielskiego będą pojawiać się tutaj we wtorki i czwartki, natomiast
do zajęć rozwijających kreatywność w środy. W każdym momencie możesz wrócić do ćwiczeń. Mam
nadzieję, że spodoba Ci się taka forma nauki i chętnie będziesz tu zaglądać :)

ANNA JANAS-HACHORKIEWICZ 23 MAR 2020 20:14

24.03.2020 (wt) Język angielski

Topic: Ćwiczenia utrwalające poznane
słownictwo z rozdziału 4.
Zachęcam Cię do zabawy.

Zostań uczestnikiem Programu "Milionerzy"
Wybierz właściwe opisy godzin. 

Godziny w języku angielskim
Zaznacz właściwe godziny

LEARNINGAPPS.ORG

Memory
Połącz w pary obrazek z opisem.

Daily routines
Find pairs.

LEARNINGAPPS.ORG

25.03.2020 (śr) Zajęcia
rozwijające kreatywność

What's the time?

What's the time?
Look at the clock and choose the correct
time!

LEARNINGAPPS.ORG

Dopasowywanie
Połącz obrazek z opisem.

Daily activities
Match the words to the pictures.

LEARNINGAPPS.ORG

26.03.2020 (czw) Język
angielski

Topic: Let's go shopping. (Chodźmy na
zakupy.) - wprowadzenie słownictwa.

Wprowadzenie do ćwiczeń
Przed nami nowy rozdział. Zaczynamy pracę małymi kroczkami.
Dasz radę :)        Zacznij proszę od przepisania tematu lekcji i
poniższych nazw sklepów do zeszytu i przetłumaczenia ich na
język polski. (Jest to strona 84 w książce ucznia.) W razie
jakichkolwiek problemów z tłumaczeniem, zerknij do poniższych
materiałów (Sklepy, Miejsca w mieście), które mogą być Twoją
ściągą :) 
W materiałach tych znajdziesz także ćwiczenia interaktywne.

https://padlet.com/annajanas/klasa3B
https://padlet.com/annajanas
https://learningapps.org/4543238
https://learningapps.org/1487270
https://learningapps.org/view1468135
https://learningapps.org/6768271


DLA CHĘTNYCH Słownictwo, ćwiczenia
interaktywne
Zachęcam Cię do zerknięcia do poniższych ćwiczeń :)

Sklepy
https://quizlet.com/pl/415254330/unit-5-shops-�ash-cards/

Unit 5 - Shops
Start studying Unit 5 - Shops. Learn
vocabulary, terms, and more with
flashcards, games, and other study
tools.

QUIZLET

Miejsca w mieście
https://quizlet.com/pl/415478694/unit-5-places-in-a-town-
�ash-cards/

Unit 5 - Places in a town
Start studying Unit 5 - Places in a town.
Learn vocabulary, terms, and more with
flashcards, games, and other study
tools.

QUIZLET

31.03.2020 (wt) Język angielski

Topic: I like shopping. (Lubię zakupy.) -
ćwiczenia.

Ćwiczenia - wprowadzenie
Zacznij proszę od przepisania tematu lekcji do zeszytu.
Postaraj się zrobić kartę pracy. Zrób tyle ile potra�sz. Jest to
strona 50 w ćwiczeniach do języka angielskiego. W razie braku
ćwiczeń i możliwości wydruku: 

- w ćwiczeniu 1: Wypisz w zeszycie nazwy sklepów, które
odwiedziła      a) dziewczynka, b) chłopiec.

- w ćwiczeniu 2: Na podstawie zakupów w koszyku, wypisz
nazwy sklepów, które odwiedził Spike.
Powodzenia! :)

Poniżej znajduje się nagranie do ćwiczenia 1 z karty pracy. 

3.07_Bugs_Team_3
audio 1:21
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Karta pracy
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DLA CHĘTNYCH
Podpisz proszę rysunki właściwą nazwą sklepu w języku
angielskim. 
W przypadku braku możliwości wydruku - wypisz w zeszycie
nazwy sklepów, które widzisz na obrazkach i narysuj rzecz, którą
można w nim kupić. Liczę na Twoją kreatywność i estetykę pracy
:)

01.04.2020 (śr) Zajęcia
rozwijające kreatywność

Mini projekt

Zrób mapkę miasta ze sklepami i ich nazwami w języku
angielskim. (proponuję Format A4)          
Jeśli chcesz, możesz skorzystać z obiektów z poniższej karty
pracy. Twoja gotowa mapka potrzebna będzie na zajęcia
kreatywności za dwa tygodnie. 

Dla chętnych: 
W razie możliwości wydruku poniższej karty pracy - zachęcam
do poprawienia słów po śladzie.

Do it yourself - zrób to sam
Dokument Word

PADLET DRIVE

02.04.2020 (czw) Język
angielski

Topic: There is a pet shop in my town. (W
moim miasteczku jest sklep zoologiczny.)

Wprowadzenie do ćwiczenia 1
Zacznij proszę od przepisania tematu lekcji do zeszytu.
Następnie zapoznaj się z poniższą notatką. Przepisz ją do
zeszytu.

Ćwiczenie 1
Przeczytaj poniższe zdanie. Spróbuj wybrać właściwą odpowiedź
wskazując ją palcem. 
(Jest to ćwiczenie 2, str. 53 - książka ucznia)

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/490823265/63f133c71438d3eee4eef052b993e3f8/karta_pracy.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/490823265/3d4fd39fc1f0e46e3dc31d678eb6feb9/rozdzia__5_1_dla_ch_tnych.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/490823265/ac01f62eaee386109735e4a8a432b899/Do_it_yourself___zr_b_to_sam.docx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/490823265/83bf290e373710e98057ca2a8b417fd2/notatka.png


Następnie wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

3.11_Bugs_Team_3
audio 0:25

PADLET DRIVE

Wprowadzenie do ćwiczenia 2
Zachęcam do zapoznania się z poniższą notatką.

Ćwiczenie 2
Spróbuj przeczytać, popatrzeć i podać nazwy ulic, na których
znajdują się dane sklepy.
(Jest to ćwiczenie 3, str. 53 - książka ucznia)

Następnie wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

3.12_Bugs_Team_3
audio 0:24
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Wprowadzenie do karty pracy
Spróbuj zrobić poniższą kartę pracy. Jest to strona 51 w
ćwiczeniach do języka angielskiego. 

W razie braku ćwiczeń i możliwości wydruku: 
Zrób tylko ćw. 2: W zeszycie uzupełnij dialog zgodnie z mapą.
Zastosuj: 
- There’s (Jest, znajduje się)
- There are (Są, znajdują się)
- Excuse me. (Przepraszam.)
- I’m looking for (Szukam)

Powodzenia :)

Poniżej znajduje się także nagranie do ćwiczenia 1 z karty pracy. 
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3.08_Bugs_Team_3
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Karta pracy

07.04.2020 (wt) Język angielski

08.04.2020 (śr) Zajęcia
rozwijające kreatywność

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/490823265/cdba66f59f35828d992c1c9835e68386/3_08_Bugs_Team_3.mp3
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