
Zadania domowe język angielski kl. 3 a - tydzień 9 

Witam. Oto zadania na kolejny tydzień domowej nauki. 

1. Powtarzamy słownictwo oraz podawanie godzin: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl&

mode=hub 

 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl&

mode=hub 

2. W zeszycie zapisz temat: „Round up 5.” 

3. Otwórz podręcznik na stronie 66.  

4. Wykonaj zadanie 1. Popatrz na zegary i uzupełnij zdania odpowiednią godziną z ramki. Zapisz dania w 

zeszycie. 

5. Zad. 2 str. 66 podr. Uzupełnij zdania Ellie nazwami czynności codziennych. Pamiętaj odpowiedniej 

końcówce przy czasowniku. Zapisz zdania w zeszycie. 

6. Zad. 4. str. 66. Podr. Wysłuchaj nagrania (3.16) i wskaż prawidłową odpowiedź do każdego pytania. 

Nagrania do ściągnięcia pod linkiem: 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

tytuł podręcznika Explore treetops dla klasy III. 

7. Zad. 5 str. 66 podr. Wykonaj plakat o jakiejś sławnej osobie. Przyklej zdjęcie , wycinek z gazety lub 

narysuj tą osobę.  Napisz jak wygląda jej dzień. O której godzinie jada śniadanie bierze prysznic. 

Wzoruj się na plakatach w podręczniku.  

Poproś rodzica o pomoc w zrobieniu  zdjęcia Twojej pracy i prześlijcie jako załącznik na maila 

izabela.kopiecka@wp.pl  do dnia 27.05.2020  

8. Wysłuchaj piosenki : ”We’re having party!”  (3.14) 

9. Wykonaj  ćw. 1 i 2  str. 53 zeszycie ćwiczeń.   

10. Wykonaj  ćw. 1 i 2  str. 54 zeszycie ćwiczeń.   

11. W zeszycie zapisz temat: „The seaside in Britain.” 

Napisz w zeszycie wyrazy: 

seaside – nadmorski 

sand – piasek 

peebles – kamyki 

rockpools – basen skalny 

crabs – kraby 

fish and chips – ryba z frytkami 

seagulls – mewy 

a starfish - rozgwiazda 

12. Otwórz podręcznik na stronie 68 . Przeczytaj tekst i odsłuchaj go z nagrania (3.17) 

Tu jest jego tłumaczenie: 

To jest plaża na południu Anglii. Plaża nie ma piasku, ma kamyki. Kamyki są ładne. Morze jest zimne! Nie 

lubię wody, ale lubię baseny skalne. Są kraby i bardzo małe zwierzątka oraz rośliny w basenach skalnych. 

Moim ulubionym miejscem jest  lodziarnia, ale lubię też bar gdzie serwują  rybę i frytkami. Uważaj na 

mewy! 

Uwielbiam morze. 

13. Otwórz podręcznik na stronie 69. Przeczytaj zdania i napisz do każdego z nich YES lub NO. Jeśli zdanie 

zgadza się z czytanką napisz YES, jeśli się nie zgadza napisz NO. 

14. Wykonaj  ćw. 1 i 2  str. 56 zeszycie ćwiczeń.   

15. Wykonaj  ćw. 1 str. 55 zeszycie ćwiczeń.   

 

W razie wątpliwości proszę się kontaktować pod adresem maila izabela.kopiecka@wp.pl w godz.8-15.  

Good luck. Stay in good health.  

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_1?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:izabela.kopiecka@wp.pl
mailto:izabela.kopiecka@wp.pl

