
24.04 język angielski klasa 3b 

Hello!!! Witajcie!!! 

Na dzisiejszych zajęciach poznamy nazwy dni tygodnia. Znacie je już doskonale po polsku. Jedyną 

różnicą jest, że podobnie jak nazwy miesięcy, taki i nazwy dni tygodnia piszemy wielką literą.  

Zaczynamy! 

 

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 46. W ćwiczeniu 6 na kolorowo zostały zapisane dni 

tygodnia. Są one ułożone w kolejności od lewej do prawej strony. Posłuchajcie teraz nagrania 

i powtórzcie ich nazwy zgodnie z wyliczanką.   

2. Teraz poproście rodziców lub samodzielnie powtórzcie nazwy dni tygodnia zgodnie z 

piosenką, którą znajdziecie pod tym linkiem:  

 https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&vl=pl 

3. Otwórzcie zeszyt do angielskiego i zapiszcie:  

 

Lesson            24th April 2020 

 

Topic: Days of the week. Dni tygodnia.  

 

Days of the week – dni tygodnia 

 

Monday – poniedziałek 

Tuesday – wtorek 

Wednesday – środa 

Thursday – czwartek 

Friday – piątek 

Saturday – sobota 

Sunday – niedziela 

 

4. Zapiszcie teraz w zeszytach ćwiczenie 7 ze strony 46.  

Ex. 7, p. 46 

Posłuchajcie nagrania i dopasujcie dni tygodnia do poszczególnych zdań według wzoru: 

Sha has an art lesson on Monday.  

Itd.  

Po skończonym pisaniu, przeczytaj to co napisałeś/aś.  

 

5. Teraz mam dla was krótkie ćwiczenie utrwalające. Zagrajcie w memo obrazkowe. Link do 

tego ćwiczenia znajduje się poniżej: 

https://wordwall.net/pl/resource/899854/angielski/days-week 

 

6. Przejdziemy teraz do zeszytu ćwiczeń, strona 44.  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&vl=pl
https://wordwall.net/pl/resource/899854/angielski/days-week


W ćwiczeniu 5 waszym zadaniem jest odnalezienie w wykreślane wszystkich nazw dni tygodnia. 

Oprócz poniedziałku (Monday).  

 

W ćwiczeniu 6 popatrzcie na obrazki, które przedstawiają dni tygodnia i czynności do nich 

przyporządkowane. W miejscu kreski wpiszcie dzień tygodnia, w którym chłopiec wykonuje daną 

czynność.  

 

Na koniec zostało nam krótkie ćwiczenie z końca, z rozdziału 6. Musicie pokolorować litery w 

kółeczkach, odczytać hasło oraz zapisać je w rozpoczętym zdaniu:  

I do karate on ……………………………………………….. .  

 

 

Przygotowałam również dla was kartę pracy. Jeśli macie drukarkę to wydrukujcie ją, a po wykonaniu 

wklejcie do zeszytu.  

Miłej pracy! 

 

 

 


