
Zadania domowe język angielski kl. 3 a - tydzień 3 

Witam oto kilka prostych zadań na kolejny tydzień domowej nauki. 

1. W zeszycie Zapisz temat: Round up 4. 

2. Otwórz podręcznik na stronie 52. Wykonaj zadanie 1. W zeszycie napisz nazwy produktów 

spożywczych 1-8. 

3. Zad. 2 str. 52 podr. Dopasuj pytania do odpowiedzi. Zapisz pytanie z odpowiedzią do zeszytu.  

Zad. 3 str. 52 podr. Udziel własnych odpowiedzi na pytani zapisz je w zeszycie.  Zrób zdjęcie 

tych zdań i prześlij jako załącznik do maila na adres: izabela.kopiecka@wp.pl do 7.04.20202. 

Nie zapomnij się podpisać. 

4. Zad. 4. str. 53 podr. Wysłuchaj nagrania 2.29. I palcem wskaż właściwą odpowiedź. 

Wszystkie nagrania do podręcznika można pobrać ze strony w linku: 

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

tytuł podręcznika Explotre treetops dla klasy III. 

5. Wykonaj ćw.1  str. 40 w zeszycie ćwiczeń. 

Wykonaj ćw.1 i 2  str. 41 w zeszycie ćwiczeń. Przeczytaj  Dziennik Bertie’go w zeszycie ćwiczeń.  

Poniżej znajdziesz tłumaczenie tego listu a następnie opisz śniadanie jakie jadłeś w niedzielę.  

Wykorzystaj wyrazy poznane w tym rozdziale. Zrób zdjęcie tego listu i prześlij jako załącznik do 

maila na adres: izabela.kopiecka@wp.pl do 7.04.20202. Nie zapomnij się podpisać. 

 

Drogi Pamiętniku, 

Dziś odbędzie się turniej na zamku! 

W dniu turnieju, zjadłem olbrzymie śniadanie o godzinie szóstej. 

Jadłem jajka, kiełbaski i tosty, i piłem sok pomarańczowy. 

I jestem gotowy do konkurencji. 

Życz mi szczęścia! 

P.S. Ja już lubię dżem. I… ja lubię Rachel, również. 

 

6. Zapisz nowy temat : The body. 

Przepisz poniższe słowa do zeszytu: 

bones – kości 

skeleton – szkielet 

an elbow – łokieć 

a knee – kolano 

a neck – szyja  

a backbone – kręgosłup 

a skull -  czaszka 

a heart – serce 

biceps – mięśnie ramion 

suport – wspierać 

protect – ochraniać 

organs – narządy 

 muscles – mięśnie 

move - poruszać 

 

7. Zad. 1. str. 54 podr. Wysłuchaj nagrania 2.30. i powtórz nazwy części ciała. Następnie 

przeczytaj opisy pod rysunkami. 

8. Zad. 3. str. 55 podr. Przeczytaj tekst i uzupełnij  go wyrazami z ramki. Zapisz w zeszycie. 

Wszystkie nagrania do podręcznika można pobrać ze strony w linku: 

9. Zad. 4. str. 55 podr. Wysłuchaj nagrania 2.31 i powtórz wiersz z nagraniem. 

10. Wykonaj  ćw. 1 i 2.str. 45 zeszycie ćwiczeń.   

11. Wykonaj  ćw. 1 i 2.str. 42 zeszycie ćwiczeń 
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Na razie to tyle. Za tydzień kolejne zadania. W razie wątpliwości proszę się kontaktować pod 

adresem maila izabela.kopiecka@wp.pl w godz.8-15.  

 

 

Good luck. Stay in good health. 
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