
18.05 język angielski dla klasy 3b 

Witajcie kochani! Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy rozdział  7. W tym rozdziale będziemy uczyć się 

nazw zwierząt oraz pokarmów, którymi się one odżywiają. Bohaterami tego rozdziału są bohaterowie 

z bajki „Król Lew”. Czy jesteście gotowi?  

A więc zaczynamy! 

1. Otwórzcie zeszyt do angielskiego i zapiszcie temat. 

 

Lesson    18 th May 2020 

Topic: What does lion eat? – Co je lew? Poznajemy nazwy zwierząt i ich nawyki żywieniowe.  

 

2. Teraz przejdziemy do podręcznika, na stronę 52. Posłuchajcie nagrania w ćwiczeniu 1. Będzie 

to przedstawienie postaci znajdujących się na ilustracji. Poszukajcie nazw zwierząt i wskażcie 

je palcem, gdy usłyszycie w nagraniu ich nazwę.  

 

3. W ćwiczeniu 2 zostało wypisane słownictwo, które zostało użyte w nagraniu. Posłuchajcie i 

powtórzcie je.  

 

Połączymy je za chwilę ze słownictwem ze strony 53. Posłuchajcie innych nazw zwierząt i 

pokarmów, powtórzcie je za lektorem.  

 

4. Wrócimy teraz do zeszytu przedmiotowego i tak jak zawsze robiliśmy to w klasie, zapiszemy 

nowe słownictwo na zielono.  

 

ANIMALS - ZWIERZĘTA FOOD - JEDZENIE 

anteleope – antylopa fruit - owoce 

crocodile – krokodyl grass - trawa 

frog – żaba leaves - liście 

bird - ptak meat - mięso 

 seeds - nasiona 

 bugs - owady 

5. Teraz przećwiczymy poznane słownictwo w zadaniu interaktywnym.  

https://wordwall.net/pl/resource/959988/angielski/new-english-adventure-3-unit-7 

Uwaga! W ćwiczeniu tym znajduje się znacznie więcej nazw zwierząt ( znacie je z poprzednich 

lat).  

 

6. Następnie wrócimy na chwilę do podręcznika. Wysłuchajcie piosenki o zwierzętach i 

postarajcie się włączyć w śpiew.  

 

7. Przejdziemy następnie do zeszytu ćwiczeń, na stronę 50 i 51.  

 

W ćwiczeniu 1 przeczytajcie i połączcie zwierzęta zgodnie z tym, jakie jedzenie spożywają. 

Uwaga: dwa zwierzęta pasują do kategorii „meat”. 

W ćwiczeniu 2 rozwiążcie krzyżówkę. Wpiszcie do kratek nazwy obrazków.  

https://wordwall.net/pl/resource/959988/angielski/new-english-adventure-3-unit-7


W ćwiczeniu 3 otoczcie pętlą to jedzenie, które pasuje do danego zwierzątka.  

W ćwiczeniu 4 macie 3 ramki. Do pierwszej z nich wpiszcie zwierzęta mięsożerne, do drugiej 

te, które zjadają trawę, a do trzeciej te, których pożywieniem są owady.  

 

To już wszystko co dla was przygotowałam na dzisiaj. Życzę miłej pracy i do usłyszenia w piątek.  

 


