
Zadania domowe język angielski kl. 3 a - tydzień 6 

Witam. Oto zadania na kolejny tydzień domowej nauki. 

1. Poćwicz troszeczkę  słownictwo z ostatnich lekcji: 

https://quizlet.com/pl/503580323/explore-treetops-3-unit-5-flash-cards/ 

 

2. W zeszycie zapisz temat: „What’s the time?.” 

Pamiętasz jak mówimy równe godziny : 

     It’s one o’clock. 

 It’s eight o’clock. 

Zapamiętaj, że Anglicy całą dobę dzielą na dwie 12-sto godzinne połówki. Czyli godzina 13  to one 

o’clock, a 20 to eight o’clock. 

Dziś nauczycie się nowego zwrotu związanego z czasem: 

quarter  = kwadrans (czyli 15 minut) (pierwsza litera wyrazu to Q) 

Oraz nowego pytania :  

What’s the time? = Która jest godzina? 

 

Która godzina jest na zegarze? 

 

   It’s quarter past six. Jest kwadrans po szóstej. 

 

 It’s quarter to ten. Jest za kwadrans dziesiąta. 

3. Otwórz podręcznik na stronie 62.  

4. Wykonaj zadanie 1. Wysłuchaj nagrania (3.8). i pokaż zegary na rysunkach. Następnie odtwórz 

nagranie (3.9) i powtórz pytania i odpowiedzi. 

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. 

5. Zad. 2 str. 62 podr. Wysłuchaj nagrania (3.10). i pokaż odpowiednie zegary na rysunkach. 

6. Zad. 3 str. 62 podr.  Narysuj w zeszycie 5 zegarów. Następnie wysłuchaj  nagrania (3.11)  

i narysuj wskazówki na tych zegarach zgodnie z nagraniem.   Obok zegara napisz zdanie, która 

jest na nim godzina. 

7. Kolejne pytanie związane z czasem : 

What time do you……?  = O której godzinie ty….? 

What time do you get up? =O której godzinie ty wstajesz? 

What time do you have lunch? = O której godzinie jesz obiad? 

Jak widzisz to pytanie można uzupełnić dowolną czynnością? 

https://quizlet.com/pl/503580323/explore-treetops-3-unit-5-flash-cards/
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


8. Otwórz podręcznik na stronie 63.  

9. Zad. 1 str. 63 podr. Wysłuchaj nagrania (3.12) i powtórz pytania i odpowiedzi.  Następnie 

odtwórz nagranie (3.13) i zapisz pytania dotyczące czasu i odpowiedzi jakie udzielają dzieci. 

10. Zad. 2 str. 63 podr. Przerysuj tabelkę do zeszytu. W kolumnie ME napisz , o której godzinie 

wykonujesz te czynności.  Następnie skontaktuj się z dwoma kolegami/koleżankami z twojej 

klasy poprzez komunikator/telefon. Zapyta ich po angielsku, o której godzinie wykonują te 

czynności z tabelki. Zapisz ich odpowiedzi w tabelce.  

11. Wybierz jedną osobę, z która rozmawiałeś i zapisz jej odpowiedzi na pytania.  Np. Kasia gets 

up AT seven ochock. 

PAMIETAJ!!!! 

I HE /SHE 

get up gets up 

have a shower has a shower 

go to school goes to school 

have lunch has lunch 

go home goes home 

watch TV watches TV 

do my homework does his/her homework 

go to bed goes to bed 

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

10.05.2020. Nie zapomnij się podpisać. 

12. Wykonaj  ćw. 1 i 2  str. 51 zeszycie ćwiczeń.   

13. Wykonaj  ćw. 1 str. 50 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. 
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