
Good morning! Dzień dobry! 

Ułóżcie wycięte obrazki jeden obok drugiego, a pod nimi karteczki z wyrazami. Sprawdźcie, 

czy dobrze wykonaliście zadanie. Porównajcie z podręcznikiem s.62 z. 2  

Potasujcie karty obrazkowe i ponownie rozłóżcie przed sobą, a pod nimi ułóżcie karty 

wyrazowe. Sprawdźcie z podręcznikiem! Wykonajcie to ćwiczenie jeszcze trzy razy. SUPER! 
Oglądnijcie film i powtarzajcie słówka za pająkiem Spike'iem:  https://youtu.be/yks_iCYB0cg 

Oto lista ze słówkami: 

TAKING PHOTOS ( tejking fołtołs ) - robienie zdjęć 

FLYING A KITE ( flajing e kajt ) - puszczanie latawca 

HAVING A PICNIC ( hewing a piknik ) - urządzanie pikniku 

FISHING ( fiszing ) - łowienie ryb 

COLLECTING SHELLS ( kolekting szels ) - zbieranie muszelek 

BUILDING A SANDCASTLE ( bilding a sandkasl ) - budowanie zamku z piasku 

SNORKELLING ( snorkeling ) - nurkowanie z rurką 

MAKING A FIRE ( mejking e faje ) - robienie ogniska 

Dzisiaj nauczycie się opisywać czynność, którą wykonuje się w chwili mówienia. 

W j. polskim mówi się, że taka czynność odbywa się w czasie teraźniejszym, np.: Teraz uczę 

się j. angielskiego. Teraz siedzę na krześle. Teraz powtarzam słówka z j. angielskiego. 

Zwróćcie uwagę na to, że nie ma potrzeby używania słowa “teraz”. Użyłam go, aby pomóc 

Wam w zrozumieniu zdań, których dzisiaj będziecie używać. Dodałam go również w 

tłumaczeniach, ale nie jest ono konieczne. Zdań tych używa się, gdy chcemy np. 

odpowiedzieć komuś na pytanie: Co teraz robisz?  

Oto wzory zdań: 

I‘ m taking photos. (teraz) Ja robię zdjęcia. lub krótko: Robię (teraz) zdjęcia. 

I’ m flying a kite. (teraz) Ja puszczam latawca.  

I’ m having a picnic. Urządzam (teraz) piknik. 

I’ m fishing. (teraz) Łowię ryby. 

I’ m collecting shells. (teraz) Zbieram muszelki. 

I’ m building a sandcastle. Buduję (teraz) zamek z piasku. 

I’ m snorkelling. Ja (teraz) nurkuję. 

I’ m making a fire. (teraz) Robię ognisko.  

Otwórzcie zeszyty do j. angielskiego i przepiszcie wszystkie zdania. Przeczytajcie zdania 

trzy razy. 

Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń z. 2 s. 60. 

Goodbye! Do widzenia! p. Basia 

https://youtu.be/yks_iCYB0cg

