
15.06. język angielski klasa 3b 

 

Hello! Witajcie! 

Na dzisiejszych zajęciach wysłuchamy kolejnej historyjki obrazkowej i poznamy przygody Myszki Miki 

i jej przyjaciół.  

A więc zaczynamy! 

 

1. Otwórzcie zeszyt przedmiotowy i zapiszcie: 

 

Lesson 15 th June 2020 

Topic: Story time – reading. Historyjka obrazkowa – czytanie.  

 

2. Przejdziemy następnie do podręcznika na stronę 64. Przeczytajcie samodzielnie historyjkę, a 

następnie wysłuchajcie nagrania.  

Poniżej zamieszczam kilka słów i zwrotów z czytanki, które lepiej pozwolą wam zrozumieć jej 

treść: 

 

a racket – rakieta 

Let’s play! – Zagrajmy! 

This is fun! – To dobra zabawa! 

You’re right. – Masz rację.  

 

3. Na poprzednich zajęciach wykonywaliście wiele zadań z użyciem czasownika „like” (lubić).  

W tekście czytanki bohaterowie wielokrotnie używają go do mówienia o swoich ulubionych 

czynnościach, np. 

Do you like tennis, Goofy? – Czy lubisz tenis, Goofy? 

 

Przypominam wam, że gdy mówimy o swoich ulubionych rzeczach w zdaniu powiemy: I like … 

lub I don’t like ….. 

Natomiast, gdy opisujemy dziewczynkę lub chłopca, będzie to wyglądało w ten sposób: 

She likes …… albo She doesn’t like ….. 

He likes ……albo He doesn’t like ….. 

 

 

Otwórzcie teraz zeszyt ćwiczeń na stronie 62. Wykonajcie zadanie 8, 9, 10.  

W zadaniu 8 popatrzcie na ilustracje i uzupełnijcie podpisy wyrażeniami: LIKES lub DOESN’T 

LIKE.  

 

W ćwiczeniu 9 przeczytajcie pytania i odpowiedzcie na nie za pomocą słów: YES lub NO.  

 

W ćwiczeniu 10 uzupełnijcie zdania o dziewczynce. Wykorzystajcie słownictwo z ramki.  



Jeśli ona lubi daną dyscyplinę sportu napiszcie: SHE LIKES …… 

Jeśli jej nie lubi to: SHE DOESN’T LIKE ….. 

 

 

Przyjrzyjcie się rozmowie dzieci w ćwiczeniu 13 na stronie 65 w podręczniku. Na jej 

podstawie uzupełnijcie podobny dialog w ćwiczeniu 11 na stronie 63. Wykorzystajcie 

słownictwo z ramki.  

 

4. W zeszycie przedmiotowym wykonajcie zadanie 12 ze strony 65 w podręczniku. Wysłuchajcie 

wypowiedzi czterech osób i dopasujcie jedną z wymienionych dyscyplin sportowych.  

Przepiszcie te zdania do zeszytu według wzoru: 

 

Ex. 12, p. 65 

1. Tom’s wearing blue trunks. He likes swimming and diving.  

W podobny sposób wykonajcie pozostałe zdania.  

Zdjęcie wykonanego zadania prześlijcie na mojego Messengera.  

 

To już wszystko, co dla was zaplanowałam na dzisiaj. Do usłyszenia w piątek! 


