
22.05 język angielski klasa 3b 

 

Witajcie kochani! Na dzisiejszych zajęciach utrwalimy poznane na poprzednich zajęciach słownictwo.  

 

1. Otwórzcie zeszyt przedmiotowy i zapiszcie: 

 

Lesson    22 nd May 2020 

 

Topic: Animals and their  food – consolidation the vocabulary. Zwierzęta i ich jedzenie – 

utrwalenie poznanego słownictwa.  

 

Zapiszcie w zeszycie poniższe zdania: 

 

Lions eat meat. Lwy jedzą mięso. 

Giraffes eat leaves. Żyrafy jedzą liście. 

Antelopes eat grass. Antylopy jedzą trawę. 

Monkeys eat fruit. Małpy jedzą owoce. 

Frogs eat bugs.  Żaby jedzą owady. 

Rhinos eat grass. Nosorożce jedzą trawę. 

Birds eat bugs. Ptaki jedzą owady.  

 

2. Teraz przejdziemy do podręcznika na stronę 54 i 55. Wskażcie na ilustracjach poznane 

zwierzęta i powiedzcie ich nazwy po angielsku (lion, antelope, monkey, bird, giraffe, rhino).  

Odszukajcie teraz na obrazkach tabliczek z nazwami jedzenia zwierząt (meat, leaves, bugs, 

grass, fruit).  

Posłuchajcie teraz nagrania w ćwiczeniu 6. Dokończcie zdania o zwierzętach. Następnie 

odpowiedzcie zgodnie z informacją w nagraniu: YES lub NO. Następnie przepiszcie 

uzupełnione zdania do zeszytu.  

 

Wykonamy za chwilę ćwiczenie 7. Jednak zanim do niego przejdziemy, musimy zapamiętać, 

że: jeśli dane zwierzęta zjadają dany pokarm to napiszemy, np. 

Lions eat meat. Lwy jedzą mięso.  

 

Jeśli natomiast nie zjadają danego typu pokarmów, to powiemy:  

Lions don’t eat grass. Lwy nie jedzą trawy.  

Zwróćcie uwagę, że w drugim zdaniu dodałam cząstkę przeczącą: don’t. Tak samo postąpimy 

przy opisie innych zwierząt.  

 

W ćwiczeniu 7 wybierzcie wyraz, który pasuje do danego zwierzęcia. Przepiszcie poprawne 

zdania do zeszytu, np. Frogs eat bugs.  

 

 



3. Żeby utrwalić poznane dziś informacje, przejdziemy do zeszytu ćwiczeń na stronę 52.  

Zaczniemy od ćwiczenia 5. Przeprowadźcie zwierzęta przez labirynt do właściwego jedzenia. 

Następnie uzupełnijcie zdania o każdym zwierzątku. W zdania wpiszcie: eat lub don’t eat 

zgodnie z informacjami odkrytymi w labiryncie.  

 

W ćwiczeniu 6 odkryjcie nazwy produktów, które spożywają zwierzęta. Napiszcie zdania o 

tym, co je każde zwierzątko. Podpowiedzi znajdziecie na rysunku, np. 

What do monkeys eat? They eat fruit.  

 

W ćwiczeniu 7 obok odpowiedzi napiszcie pytanie o nawyki żywieniowe podanych w ramce 

zwierząt, tak jak w przykładzie. 

Każde pytanie będzie wyglądało tak samo, zmieniamy tylko nazwę zwierzątka w każdym 

pytaniu.  

 

 

To już wszystkie zadania, jakie na dzisiaj dla was przygotowałam. Miłej pracy i do usłyszenia 

w poniedziałek.  


