
Język angielski 3 b 

Środa, 10.06 Topic: A Family Holiday. 

 

1. Przypomnijmy sobie nazwy czynności, które ostatnio poznaliśmy. Obejrzyj 
Spike’s album z naklejkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=yks_iCYB0cg  

2. Kisążka str.63, zadanie 1. Posłuchaj piosenki o rodzinnych wakacjach. 
Następnie śledząc tekst posłuchaj piosenki jeszcze raz. (ścieżka 1). 
 
Zwróć uwagę na gramatykę Garego w różowej budce w zadaniu 2.  
Jeżeli mówimy o sobie i czynnościach przez siebie wykonywanych powiemy: 
 
I’m collecting shells (Ja zbieram muszle)    I’m  = I am   
 
Jeżeli chcemy powiedziec, że on lub ona wykonują czynności to powiemy: 
 
He’s fishing (On łowi ryby)   He’s = He is 
 
She’s taking photos (Ona robi zdjęcia)   She’s = she is 
 
I am, She is, He is – to pełne formy zapisu 
 
I’m, she’s, he’s – to skrócone formy zapisu 
 

3. Książka str.63, Zadanie 3. Odgadnij kto wykonuje dane czynności i jak ma na 
imię? 
Who’s this? – oznacza kto to?  W odpowiedzi powiemy It’s…….. – to jest….   
Np. It’s Jack. 
(ścieżka 2). Popatrz na pozostałe dzieci, spróbuj powiedzieć co robią i podaj 
ich imię. 
 

4. Na środku w ćwiczeniach znajdź 8 kart z czynnościami, które poznaliśmy, 
wytnij je, wklej do zeszytu i podpisz właściwą nazwą (użyj słowniczka na str. 
85 w książce). 
 

5. Ćwiczenia str 61, zadanie 1 i 2 (It’s me – to ja). Przedstaw pozostałych 
członków, z którymi jesteś na wakacjach np. It’s my mummy, It’s my daddy, 
It’s my brother i napisz co robią. 
 

 



 

6. Książka str, 64 I 65. Popatrz na 8 obrazków historyjki. Amelia, Jack, Sam and 
Lia odebrali świadectwa i rozstali się ze sobą na długi okres wakacji. Wyjechali 
na wakacje, każdy ze swoja rodziną, ale bardzo za sobą tęsknili, czy udało im 
się spotkać? Obejrzyj historyjkę, następnie spróbuj  ja przeczytać.  
 
Mini słowniczek do historyjki: 
 

 I’m sad – smutno mi 
 I miss my friends – tęsknię za przyjaciółmi 
 Hiking – wędrówki po górach 
 I’m bored – nudno mi 
 What are you doing – co robisz? 
 Do you like your holiday? – czy podobają  wam się wakacje? 
 Let’s go for a walk – chodźmy na spacer 
 What a surprise – ale niespodzianka! 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu8IE1-bJAY  

 

7. Ćwiczenia str. 62, zadanie 1 i 2 
 

8. Ćwiczenia str.63, zadanie 1 i 2 - Na  pytanie: What are you doing? (co robisz)     
 
                                                          odpowiemy: I’m snorkelling 
 
W ten sposób napisz odpowiedzi pozostałych bohaterów 3-5. 
 

 


