
Good morning! Dzień dobry! 

Dzisiejszą lekcję rozpoczniemy od powtórzenia słówek. Otwórzcie podręcznik na s. 62 z.2. 

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 
Czy potraficie samodzielnie nazwać wszystkie wakacyjne czynności? Zagrajcie w grę:  

https://wordwall.net/pl/resource/810560/angielski/bugs-team-3-unit-6-going-holiday 

Great! Świetnie! 

Na poprzedniej lekcji opisywaliście czynność wykonywaną w chwili mówienia, np.:  

Teraz uczę się j. angielskiego. Teraz siedzę na krześle.  

Dzisiaj będziemy opisywać co wykonują inne osoby, np. tatuś, brat czy kolega. 

Będziemy używać do tego zdań rozpoczynających się od wyrazu: HE (hi) czyli ON 

Każde zdanie rozpocznijcie od: 

He’s …… to skrócona forma od He is ……. . Następnie napiszcie nazwę wykonywanej 

czynności z zadania 2 s.62 z podręcznika.  

Oto przykłady zdań: 

He’s taking photos. ( his tejking fołtos)                             On robi (teraz) zdjęcia. 

He’s flying a kite. (his flaing e kajt)                                  On (teraz) puszcza latawiec.  

He’s having a picnic.  (his hewing e piknik)                     On (teraz) urządza piknik. 

He’s fishing. ( his fiszing)                                                 On (teraz) łowi ryby. 

He’s collecting shells. ( his kolekting szels)                     On (teraz) zbiera muszelki. 

He’s building a sandcastle. (his bilding e sandkasl)        On (teraz) buduje zamek z piasku. 

He’s snorkelling. ( his snorkeling)                                    On (teraz) nurkuje. 

He’s making a fire. ( his mejking e faje)                           On (teraz) robi ognisko.  

 

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

trzy razy. 

Gra dla chętnych: 

https://wordwall.net/pl/resource/2400746/angielski/bugs-team-3-unit-6 

Goodbye! Do widzenia! p. Basia 
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