
20.04 język angielski klasa 3b M. Bombała 

Hello everybody! Witajcie Kochani! 

Na ostatnich zajęciach poznaliśmy słownictwo związane z czynnościami wykonywanymi w czasie 

wolnym. Przypomnijcie je sobie.  

Dzisiaj rozszerzymy nasze słownictwo o kolejne zwroty.  

Otwórzcie podręcznik na stronie 45. Popatrzcie na obrazki i zastanówcie się, jakie zajęcia wykonują 

dzieci.  

Wpiszcie do zeszytu:  

Lesson                         20th April 2020  

Topic: My hobbies – extension the vocabulary. Rozszerzenie słownictwa.  

do karate – ćwiczyć karate 

have music lesson – mieć lekcje muzyki 

do ballet – ćwiczyć balet 

have art lesson – mieć lekcje plastyki 

do gymnastics – ćwiczyć gimnastykę 

have English lessons – mieć lekcje angielskiego 

W zdaniu będziemy mówić tak: 

Ja mam lekcje angielskiego. I have English lessons.  

Ja ćwiczę gimnastykę. I do gymnastics.  

Itd.  

Teraz wrócimy do podręcznika na stronę 45. Posłuchajcie nagrania i powtórzcie słowa za lektorem. 

Postarajcie się dopasować wyrażenie do ilustracji. Np.  

I do karate. Photo number 6.  

I dopasujcie w ten sposób pozostałe zdjęcia. To zadanie wykonujemy ustnie.  

Przygotowałam dla Was podobne puzzle, jak ostatnio. Wydrukujcie je i wklejcie do zeszytu. Jeśli nie 

macie drukarki, narysujcie sami.   

Po wykonaniu zadań w zeszycie, przejdziemy do ćwiczeń. Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 43.  

Wykonamy ćwiczenie 3 i 4. W ćwiczeniu 3 narysujcie linie po śladzie i wpiszcie, kto wykonuje jaką 

czynność. Nazwy czynności macie w ramce, wystarczy stworzyć zdania, tak jak w przykładzie:  



I have art lessons. 

 

W ćwiczeniu 4 natomiast waszym zadaniem będzie wpisać brakujące litery w nazwach czynności. Jeśli 

wszystkich nie pamiętacie, to zerknijcie do zeszytu.  

Na zakończenie pracy z ćwiczeniem, otwórzcie je na końcu, tam gdzie mamy dodatkowe zadania do 

każdego rozdziału. Wykonajcie tylko ćwiczenie 1. Do krzyżówki wpisujemy nazwy czynności 

przedstawionych na obrazkach.  

Teraz wrócimy na chwilę do podręcznika na stronę 45. Mam dla was piosenkę z nazwami poznanych 

czynności. Posłuchajcie jej i spróbujcie włączyć się do wspólnego śpiewania.  

Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że poradziliście sobie ze wszystkim. Pracujcie samodzielnie 

w miarę możliwości.  

P.S. W ramach utrwalenia słownictwa zajrzyjcie na stronę: 

https://wordwall.net/pl/resource/899700 

 

Bye! 

  

 

 


