
12.06. język angielski klasa 3b 

 

Hello! Witajcie! 

Dzisiaj na zajęciach będziemy opisywać, jakie dyscypliny sportowe lubimy. Będziemy używać do tego 

czasownika „like” (lubić).  

 

1. Otwórzcie zeszyt do angielskiego i zapiszcie:  

 

Lesson   12th June 2020 

Topic: Czasownik „like”.  

 

2. Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się nazw dyscyplin sportowych. Dzisiaj przećwiczymy 

poznane słownictwo oraz użyjemy go do mówienia o naszych ulubionych sportach.  

 

3.  Popatrzcie na te przykłady: 

 

I like football.    Ja lubię piłkę nożną.  

She likes football.    Ona lubi piłkę nożną.  

He likes football.     On lubi piłkę nożną.  

 

Z pewnością zauważyliście, że w tych zdaniach, w których mówimy o sobie I like…. czasownik 

ma podstawową formę. Natomiast tam, gdzie wykonawcą czynności jest dziewczynka (she) 

lub chłopiec (he) czasownik „like” ma dodaną końcówkę –s.  

 

Podobnie będzie, gdy chcemy powiedzieć, że czegoś nie lubimy. 

 

I don’t like football.   Ja nie lubię piłki nożnej.  

She doesn’t like football.    Ona nie lubi piłki nożnej.  

He doesn’t like football.      On nie lubi piłki nożnej.  

 

Zapiszcie wszystkie przykłady w zeszycie.  

 

4. Poznamy następnie kilka nowych słów związanych z letnim wypoczynkiem.  

swimsuit – strój kąpielowy  



 trunks – kąpielówki 

 

 

surfboard – deska do surfowania  

 

Wykonajcie swoje rysunki w zeszycie i zapiszcie nazwy poznanych przedmiotów.  

 

5. Przejdziemy teraz do podręcznika na stronę 62 – 63.  

Odszukajcie na ilustracji poznane przedmioty. Zwróćcie uwagę, jakie mają kolory.  

Spójrzcie następnie na ćwiczenie 6. Przeczytajcie zdania, wysłuchajcie nagrania i spróbujcie 

uzupełnić zdania. Zapiszcie podane zdania w zeszycie.  

 

Ex. 6, p. 62 

a. She likes swimming.  

b. She likes surfing. 

c. He likes diving.  

d. He doesn’t like surfing.   

Wykonamy następnie ćwiczenie 7, które wiąże się z nagraniem i ilustracją. Przepiszcie zdania 

do zeszytu i wstawcie w brakujące miejsce nazwę poznanych przedmiotów ( swimsuit, trunks, 

surfboard).  

 

Ex. 7, p. 62 

1. She’s wearing an orange and yellow swimsuit. 

2. He’s weraing ble and red trunks. 

3. She’s got a red surfboard.  

Na koniec pracy z podręcznikiem zagrajcie w zgadywankę. Popatrzcie na ćwiczenie 8 na 

stronie 63. Obejrzyjcie dokładnie ilustracje. Za chwilę odtwórzcie nagranie (3.23) i zgadnijcie, 

o którym zdjęciu mowa.  

6. Przejdziemy teraz do zeszytu ćwiczeń na strony 60 – 61.  

Wykonajcie ćwiczenie 5, 6 i 7.  

 



W ćwiczeniu 5 przejdźcie przez labirynt do właściwych symboli sportów. Następnie 

uzupełnijcie zdania według wzoru.  

Tam, gdzie jest dziewczynka zaczynamy zdanie od: She likes…… 

Tam, gdzie jest chłopiec, zaczynamy zdanie od: He likes….  

 

W ćwiczeniu 6 popatrzcie na obrazki. Zastanówcie się, kto lubi, a kto nie podaną dyscyplinę 

sportu. Wpiszcie w lukę wyraz YES lub NO i zakreślcie prawidłową odpowiedź. Jeśli 

wybierzemy YES to czasownik likes, jeśli NO to odpowiedź doesn’t like.  

 

W ćwiczeniu 7 połączcie pasujące zdanie do odpowiedzi.  

 

Jeśli macie jeszcze ochotę to wykonajcie zadania ze strony 78.  

W ćwiczeniu 1 wpiszcie nazwy dyscyplin sportowych, które lubi dziewczynka.  

W ćwiczeniu 2 pokolorujcie elementy zgodnie z opisem.  

 

 

To już wszystko, co dla was dziś zaplanowałam. Powodzenia i do usłyszenia w poniedziałek.  


