
Język angielski klasa III a 

Poniesziałek, 06.04 Topic: What time do you have breakfast? 

Naszym celem jest nauczyć się jak zadać komuś pytanie, o Której godzinie wykonuje 
daną czynność. Do tego posłuży nam wyrażenie: What time….? – czyli o której 
godzinie….. 

1. Książka strona 44, zadanie 2. Zanim zaczniesz zadanie, przypomnij sobie 
historyjkę o astronaucie, klikając na poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Bn_uCmE7cQ  

             Następnie palcem w zadaniu 2 wybierz jedną z odpowiedzi napisanych 
tłustym drukiem. 

2. Książka strona 44, zadanie 3. Napisz w zeszycie temat i odpowiedzi do 
zadania 3. O której godzinie astronauta wykonuje czynności a-d? 
Np. a) What time do you get up? I Get up at six o’clock.  
 

3. Książka strona 44, zadanie 4. Poćwicz słownie  zadając pytania i udzielając 
odpowiedzi stosownie do obrazków a-d. 
 

4. Spróbuj przeczytać The Bug Twister - zadanie 5, następnie posłuchaj (ścieżka 
1) i powtarzaj coraz szybciej. Pamiętaj, aby nie połamać języka    
 

5. Ćwiczenia strona 41, zadanie 1 i 2. 

W ramach zabawy zajrzyj do albumu z naklejkami - Spike’s Stickers, klikając na 
poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=bqtonr-qIz4  

 

Środa, 08.04 Topic: Easter time!!! 

1. W zeszycie zapisz temat. Poniżej przepisz następujący mini – słowniczek: 
 
 Easter bunny – zając 
 An easter egg – pisanka 
 Basket – koszyk 
 Good Friday – Wielki Piątek 
 Jesus Resurection – Zmartwychwstanie Jezusa 
 Catkin – bazie 
 Chick – pisklę 
 Lamb – jagnię/owieczka 



2. Następnie obejrzyj „dziecięce wiadomości” (link poniżej), w których dzieci w 
języku angielskim opowiadają o Świętach Wielkanocnych  

https://www.youtube.com/watch?v=vpV6jII2VO4  

 

 

3. W ćwiczeniach znajdź stronę Easter Card. Wytnij koszyk, jajka, zajączka i 
pokoloruj. Następnie przyklej wycinanki dekorując koszyk, w ten sposób 
powstanie kartka świąteczna, na której możesz napisać HAPPY EASTER!!! 
(Wesołych Świąt). Jeżeli chcesz, to możesz dodać swoje dekoracje  Kiedy 
kartka będzie gotowa, zrób zdjęcie. Możesz je przesłać osobom, którym 
życzysz Wesołych Świąt np. babci i dziadkowi. 
 

Ja również życzę wam: 

Happy Easter!!!  
 

 


