
Język angielski III a 

Poniedziałek, 20.04 Topic: My dad is a doctor. 

Dzisiaj poznamy nazwy zawodów. Pracujemy w książce na stronie 45. 

1. Zadanie 1. Popatrz na obrazki, posłuchaj uważnie i powtarzaj kilka razy 
nazwy zawodów (ścieżka 1). 
 

2. Zapisz w zeszycie temat oraz: 
Jobs: 
 Teacher – nauczyciel 
 Firefighter – strażak 
 Doctor – lekarz 
 Shop assistant – sprzedawca 
 Poice officer – policjant 
 Vet – weterynarz 

 
3. Zadanie 2. Posłuchaj piosenki „The jobs” (ścieżka 2) i wskaż odpowiednią 

osobę. 
 

4. Zadanie 3. Posłuchaj krótkich tekstów i odgadnij jakie zawody wykonują 
rodzice dziewczynek (ścieżka 3). 
 
 

5. Popatrz na małą,różową ramkę - Gary chce nam wyjaśnić gramatykę. Zapisz 
notatkę w zeszycie, zwracając uwagę na to, że czasownik dla osób takich jak I 
– ja, she – ona, He – on, zmienia się w pisowni, w zależności od osoby, o 
której mówimy. 
 
I work/ ja pracuję                  ale                         He/She works/on, ona pracuje 
 
I go/ ja idę                             ale                         He/she goes/ on, ona idzie 
 
I have/ ja mam                      ale                          He/she has/on, ona ma 
 
 
 

6. Zadanie 4. Przeczytaj  głośno, dodaj brakującą nazwę zawodu i połącz 
palcem.  
Np. 1 My aunt is a vet. She goes to work at half past nine.  
 
 

7. Ćwiczenia strona, 42. Zadanie 1 i 2. 
 



Środa, 22.04 Topic: Thinking skills. Role – playing. 

 
Dzisiaj będziecie mogli odegrać rolę dziennikarza  Pracujemy w książce na stronie 
46. 

 

1. Zadanie 1. Posłuchaj nagrania kilka razy i wskaż odpowiedni obrazek, 
przedstawiający zawód (ścieżka 4). 
 
What’s your Job? – jaki jest Twój zawód?      I’m a Police officer – jestem                                                                          
                                                                        policjantem 
 

2. Zadanie 2. Posłuchaj wywiadu (ścieżka 5), następnie spróbuj przeczytać 
głośno zdania. 

 

Ćwiczenia, strona 43.  

 
3. Zadanie 1. Odpowiedz na pytania, określając godzinę i czynność, którą 

wykonujesz w wolnym czasie. 

 

4. Zadanie 2. Wybierz jedna osobę i napisz w zeszycie, pod tematem wywiad z 
nią. Aby było Ci łatwiej, możesz wzorować się na dialogu w książce str.46 
 

 
 
 

 

 


