
Język angielski 3 c 

Poniedziałek, 18.05 Topic: The Bugs are in Australia – story. 

Nasi bohaterowie tym razem wybrali się do Sydney w Australii. Na pewno jesteś 
ciekawy dlaczego tam pojechali i co się tam wydarzyło? 

Pracujemy w książce na str. 54,55. 

1. Popatrz  kolejno na 8 obrazków i pomyśl co mogło się wydarzyć? Następnie 
klikając na poniższy link, obejrzyj historyjkę: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i2gH17dD1jA  
 
Abyś mógł lepiej zrozumieć historyjkę, spójrz na mini – słowniczek: 
 
 Boat – łódka 
 Opera house – opera 
 Beach – plaża 
 Haven’t got – nie mam 
 Let’s buy a ball- kupmy piłkę 
 I’m hungry – jestem głodny 
 Food – jedzenie 
 Can we go to the Beach now? – czy możemy już pójść na plażę? 
 I want a new hat – chcę nową czapeczkę 
 I want a book about Australia – chciałbym książkę o Australii 
 Hurry up – pośpieszmy się 
 Box – pudełko 
 Whistle – gwizdek 
 They can’t hear us – nie słyszą nas 

Pomyśl dlaczego Bugs Team nie mógł wrócić na brzeg i dlaczego Molly 
chciała gwizdek? 

Obejrzyj historyjkę jeszcze raz, a następnie spróbuj ją przeczytać. 

     Ćwiczenia str. 52, Zadanie 1 i 2. 

 
2. Odszukaj w ćwiczeniach stronę z 8 mini-flashcards Unit 5. Wytnij obrazki 

sklepów, wklej do zeszytu i podpisz odpowiednią nazwą (zajrzyj do słowniczka 
w książce na str.84). Po skończonej pracy prześlij zdjęcie. 
 

 
 



Wtorek, 19.05 Topic: Where is the toy shop? 

 
Dzisiaj będziemy ćwiczyć mówienie. Zwrócimy szczególną uwagę na 
zadawanie pytań typu:  
 
Przepraszam, gdzie mogę znaleźć sklep z zabawkami? Excuse me, I’m 
looking for a toy shop. 
 
Również będziemy uczyli się udzielania odpowiedzi na to pytanie: 
 
There’s  a toy shop on Garden Street  – sklep z zabawkami znajduje się na   
ul. Ogrodowej. 
 
             Lub 
 
There’s one on Garden Street  - jest jeden na ul. Ogrodowej. 
 
Oczywiście jest tu mowa o jednym sklepie z zabawkami, jeżeli na tej ulicy 
byłyby dwa takie sklepy odpowiedź by była taka: 
 
There are two toy shops on Garden Street. 
 
Pamiętajmy: 1 sklep - There is …  (a shop) 
                     2 sklepy - There are … (shops) 
 
1. Przypomnijmy sobie nazwy sklepów, patrząc na Spike’s  album z 

naklejkami – posłuchaj i powtarzaj: 

              https://www.youtube.com/watch?v=w1LxjzDDyOg  

Książka str.56,  
 

2. Zadanie 3. Popatrz na obrazki a,b,c,d i napisz w zeszycie ile takich 
sklepów znajduje się na New Street. Ja zrobię przykład a i b, a Ty c i d  
 
a) Excuse me. I’m looking for a bakery. There’s one on New Street. 
b) Excuse me. I’m looking for a book shop. There are two on New Street. 

 
3. Zadanie 4. Popatrz na obrazki a,b,c,d i ułóż słownie dialogi. Aby Ci pomóc, 

ja zrobię przykład b. 
b) Excuse me. I’m looking for a shoe shop. There are three on Spring 

Street. 
 



4. Zadanie 5. W ramach zabawy językowej, posłuchaj i powtarzaj coraz 
szybciej (ścieżka 1). 
 

5. Ćwiczenia str.53, zadanie 1 i 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


