
Klasa 2 

16.04.2020r. 

Temat: Favourite things.  

Podręcznik strona 50 zadanie 1. (plik dźwiękowy) 
01 Ścieżka 1.mp3

 

Podręcznik strona 51 zadanie 2 (plik dźwiękowy) 
02 Ścieżka 2.mp3

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2NAPZvP6Z4 

https://www.youtube.com/watch?v=fn4dpFmbbHk 

Zadanie w zeszycie: What’s your favourite thing? – Proszę narysować i podpisać swoją 

ulubioną rzecz. 

 

20.04.2020r. 

Temat: I’ ve got a football.  

https://wordwall.net/pl/resource/531813/angielski/favourite-things-gold-sparks-2 

https://wordwall.net/pl/resource/476048/angielski/klasa-2-favourite-things 

Zadanie w zeszycie:  Proszę przerysować tabelkę do zeszytu ( można wydrukować) 

i dokończyć zdania 

 

 

 
 

   

 

1. I’ve got a……………………. 

2. I…………………………… 

3. ……………………………….. 

4. ………………………………… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2NAPZvP6Z4
https://www.youtube.com/watch?v=fn4dpFmbbHk
https://wordwall.net/pl/resource/531813/angielski/favourite-things-gold-sparks-2
https://wordwall.net/pl/resource/476048/angielski/klasa-2-favourite-things


23.04.2020r. 

Temat: The toy shop.  

Podręcznik strona 52 zadanie 1 
03 Ścieżka 3.mp3

 

Podręcznik strona 53 zadanie 2 
04 Ścieżka 4.mp3

 

Zadanie w zeszycie: Proszę przerysować tabelę do zeszytu, posłuchać nagrania 

i narysować lub wpisać nazwy przedmiotów w odpowiednim miejscu w tabeli. 

 

 

 

 

 

Klasa 3 

15.04.2020r.  

Temat: What’s for breakfast?  

Podręcznik strona 51 zadanie 2, 3  ( pliki dźwiękowe) 
2-17 Gold Sparks 3.mp3 2-16 Gold Sparks 3.mp3

 

Zeszyt ćwiczeń strona 28 zadanie 1, 2  

https://wordwall.net/pl/resource/293279/prepositions-place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   I like 

 

I don’t like  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/293279/prepositions-place


16.04.2020r. 

Temat: Sandy’s breakfast.  

Podręcznik strona 52 zadanie 1. (plik dźwiękowy )  
2-18 Gold Sparks 3.mp3

 

Podręcznik strona 53 zadanie 2 ( plik dźwiękowy) 
2-19 Gold Sparks 3.mp3

Proszę posłuchać 

nagrania na podstawie którego należy uzupełnić zdania i przepisać je do zeszytu.  

1. I have  breakfast 

at____________ o ‘ clock.  

 

I eat_______________________ 

 

2. I eat a sandwich  

at_______________ o’ clock. 

 

3. I have________________ 

at___________________ o’ clock. 

I eat__________________ 

 

 

4. I get home 

at__________________ o’clock 

I drink_________________ 

 

5. I have dinner 

at_____________ o’ clock. 

I eat____________________ 

 

6. I go to bed 

at_______________ o’clock  

I eat___________________ 

 

22.04.2020r. 

Temat: When do you have breakfast? 

Zeszyt ćwiczeń strona 29 zadanie 3,4  

Podręcznik strona 53 zadanie 3 ( dla chętnych)   

23.04.2020r.  

Temat: There are seven days in a week.  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


https://wordwall.net/pl/resource/257610/days-week 

 

Zeszyt ćwiczeń strona 30 zadanie 5,6  

 

Klasa 5  

15.04.2020r.  

Temat: The best day of my life! 

Proszę przepisać temat lekcji i nowe słownictwo do zeszytu ( plik wysłany na grupę)  

Podręcznik strona 88 zadanie 1,2  

Zeszyt ćwiczeń strona 74 zadanie 1,2,3 

Wszystkie polecenia do ww.  zadań  zostaną omówione, przeanalizowane a następnie 

sprawdzone podczas zajęć on-line.  

 

16.04.2020r. 

Temat: Feelings and emotions.  

Proszę przepisać temat lekcji i nowe słownictwo do zeszytu ( plik wysłany na grupę)  

Podręcznik strona 90 zadanie 1,2,3, 

Zeszyt ćwiczeń strona 74 zadanie 4  

Wszystkie polecenia do ww.  zadań  zostaną omówione, przeanalizowane a następnie 

sprawdzone podczas zajęć on-line.  

 

17.04.2020r. 

Temat: How do you feel today??? 

https://en.islcollective.com/video-lessons/emotions-emoji 

https://wordwall.net/pl/resource/257610/days-week
https://en.islcollective.com/video-lessons/emotions-emoji


https://en.islcollective.com/video-lessons/feelings-and-emotions-2 

https://wordwall.net/pl/resource/257551/feelings-emotions 

https://wordwall.net/pl/resource/607442/feelings 

 

22.04.2020r. 

Temat: Illnesses.  

Proszę przepisać temat lekcji i nowe słownictwo do zeszytu ( plik wysłany na grupę)  

Podręcznik strona 94 zadanie 1 (plik dźwiękowy wysłany na grupę)  

Zeszyt ćwiczeń strona 78 zad 1  

https://wordwall.net/resource/435216/illness 

https://wordwall.net/pl/resource/789052/angielski/illnesses-choroby 

https://wordwall.net/pl/resource/875870/angielski/illnesses 

 

 

 

23.04.2020r. 

Temat: Colour your emotions- reading 

Proszę przepisać temat lekcji i nowe słownictwo do zeszytu ( plik wysłany na grupę)  

Podręcznik strona 94 zadanie 2,3,4,5  

Wszystkie polecenia do ww.  zadań  zostaną omówione, przeanalizowane a następnie 

sprawdzone podczas zajęć on-line.  

 

24.04.2020r. 

Temat: How do TV programmes change our emotions?  

Proszę przepisać temat lekcji i nowe słownictwo do zeszytu ( plik wysłany na grupę)  

Zeszyt ćwiczeń strona 78 zadanie 2,3 

http://learningapps.org/watch?app=1392103 

https://learningapps.org/watch?app=3716611 

https://learningapps.org/2567274 

https://learningapps.org/2567274 

https://learningapps.org/2567274 

https://en.islcollective.com/video-lessons/feelings-and-emotions-2
https://wordwall.net/pl/resource/257551/feelings-emotions
https://wordwall.net/pl/resource/607442/feelings
https://wordwall.net/resource/435216/illness
https://wordwall.net/pl/resource/789052/angielski/illnesses-choroby
https://wordwall.net/pl/resource/875870/angielski/illnesses
http://learningapps.org/watch?app=1392103
https://learningapps.org/watch?app=3716611
https://learningapps.org/2567274
https://learningapps.org/2567274
https://learningapps.org/2567274


 

 

Klasa 6 

16.04.2020r.  

Temat: I have never been to a concert.  

Proszę przepisać temat lekcji i nowe słownictwo do zeszytu ( plik wysłany na grupę)  

Podręcznik strona 88 zadanie 1,2,4,6  

Zeszyt ćwiczeń strona 41 zadanie 1 i 2  

https://www.youtube.com/watch?v=r26azbGQTdw 

https://www.youtube.com/watch?v=3X9zcX6lZtI 

Wszystkie polecenia do ww.  zadań  zostaną omówione, przeanalizowane a następnie 

sprawdzone podczas zajęć on-line.  

 

 

 

17.04.2020r. 

Temat: Types of books. 

Proszę przepisać temat lekcji i nowe słownictwo do zeszytu ( plik wysłany na grupę)  

Podręcznik strona 90 zadanie 1 i 2  

Zeszyt ćwiczeń strona 41 zadanie 3. 

Wszystkie polecenia do ww.  zadań  zostaną omówione, przeanalizowane a następnie 

sprawdzone podczas zajęć on-line.  

 

20.04.2020r. 

Temat: What type of books do you like?  

https://wordwall.net/pl/resource/251668/what-types-books-do-these-sentences-come 

https://learningapps.org/3407635 

 

23.04.2020r. 

Temat: Present Perfect with already and yet. 

Proszę przepisać do zeszytu temat lekcji oraz teorię ( plik wysłany na grupę)  

https://www.youtube.com/watch?v=r26azbGQTdw
https://www.youtube.com/watch?v=3X9zcX6lZtI
https://wordwall.net/pl/resource/251668/what-types-books-do-these-sentences-come
https://learningapps.org/3407635


Podręcznik strona 93 zadanie 1 i 2 

Zeszyt ćwiczeń strona 42 zadanie 2 i 3  

Wszystkie polecenia do ww.  zadań  zostaną omówione, przeanalizowane a następnie 

sprawdzone podczas zajęć on-line.  

 

24.04.2020r. 

Temat: Present Perfect- exercises 

https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I 

http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-present-perfect-test-1.html 

https://wordwall.net/pl/resource/1266515/angielski/present-perfect-cloze 

https://wordwall.net/pl/resource/946368/angielski/all-clear-7-present-perfect 

 

 

 

 

 

Klasa 7 

15.04.2020r. 

Temat: Review unit 6.  

Proszę przepisać temat do zeszytu.  

Podręcznik strona 76 zadanie 1,2,3,4,5,6,7 ( plik dźwiękowy przesłany na grupę)  

Wszystkie polecenia do ww.  zadań  zostaną omówione a następnie sprawdzone podczas zajęć 

on-line.  

Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie.  

20.04.2020r.  

Temat: Music and instruments – vocabulary 

Proszę przepisać temat lekcji i nowe słownictwo do zeszytu ( plik wysłany na grupę)  

Podręcznik strona 80 zadanie 1,3,5 ( pliki dźwiękowe wysłane na grupę )  

Zeszyt ćwiczeń strona 28 zadanie 1,2, 

Wszystkie polecenia do ww.  zadań  zostaną omówione a następnie sprawdzone podczas zajęć 

on-line.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I
http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-present-perfect-test-1.html
https://wordwall.net/pl/resource/1266515/angielski/present-perfect-cloze
https://wordwall.net/pl/resource/946368/angielski/all-clear-7-present-perfect


22.04.2020r. 

Temat: What song lyrics do you like?  

Proszę przepisać temat lekcji i nowe słownictwo do zeszytu ( plik wysłany na grupę)  

Podręcznik strona 80 zadanie1,2,3,  

Wszystkie polecenia do ww.  zadań  zostaną omówione a następnie sprawdzone podczas zajęć 

on-line.  

 

Klasa 8 

15.04.2020r. 

Temat: Well  being- rozumienie tekstów pisanych.  

Podręcznik strona 120 zadanie 4,5,6a, 6b (pliki dźwiękowe wysłane na grupę)  

Podręcznik strona 121 zadanie 2,4,5  

Zeszyt ćwiczeń strona 62 zadanie 1,2,3,4 

Wszystkie ww.  polecenia do zadań  zostaną omówione, przeanalizowane i sprawdzone  

w czasie zajęć on-line. 

 

20.04.2020r. 

Temat: Health - Znajomość środków językowych  

Podręcznik strona 122 zadanie 2,4,5  

Podręcznik strona 124 zadanie 4,5,6  

Wszystkie polecenia do ww.  zadań  zostaną omówione, przeanalizowane i sprawdzone 

podczas zajęć on-line.  

 

22.04.2020r. 

Temat: Technology and entertainment. 

Proszę przepisać temat lekcji i nowe słownictwo do zeszytu ( plik wysłany na grupę)  

Podręcznik strona 127 zadanie 6,7  

Podręcznik strona 128 zadanie 1,2,3,4, ( pliki dźwiękowe wysłane na grupę )  

Zeszyt ćwiczeń strona 63 zadanie 1,2,3, 

Wszystkie ww.  polecenia do zadań  zostaną omówione, przeanalizowane i sprawdzone  

w czasie zajęć on-line. 

 


