
25th May 

Class 7B 
 

How can we solve the problem of fresh water? 

– Jak możemy rozwiązać problem braku wody pitnej? 
 

– dostrzegam problem braku wody 

- proponuję sposoby oszczędzania wody 

 

What’s the weather like today?  

 

Dzisiejsza lekcja zwróci Twoją uwagę brak wody słodkiej na świecie. 

Poznasz sposoby pozyskiwania wody pitnej. 

Będziesz wiedział, jak można oszczędzać wodę. 

 

Do people round the world have enough fresh water? 

Watch and think: https://www.youtube.com/watch?v=paVt_WZJ0B8 

 

Bank słówek znajdziesz w materiale z 11 maja. 

Materiały: Pearson Repetytorium ósmoklasisty Student book p. 43 

 

a) Match the expressions with the pictures.   /Połącz wyrażenia z obrazkami./

b) You are really thirsty. Which will you choose and why?                                                         

         /Bardzo chce ci się pić. Co wybierzesz i dlaczego?/

 

still water – woda niegazowana  

sparkling water – woda gazowana 

tap water – kranówka 

 

 

 

 

 

 

 

Uzupełnij luki wyrazami  lub . fresh salt

fresh water – woda słodka   salt water – woda... 

DID YOU KNOW…? 

1 97% of the water in the world is ………..water.  

2 Icebergs are made of ………..water.  

3 It’s easier to swim in ………..water.  

4 The Dead Sea is a …………lake.               

https://www.youtube.com/watch?v=paVt_WZJ0B8


THINK: Read the questions in exercise 3/43 and answer them. You don’t have to write full sentences.   

  /  Odpowiedz na pytania w zadaniu 3. Nie musisz odpowiadać pełnym zdaniem./

 

1 Które z klęsk żywiołowych mają coś   

   wspólnego z wodą pod różnymi postaciami? 

2 Które z nich wiążą się z brakiem wody? 

 

 

 

 
 

Read the text. You can also listen to it: https://bit.ly/3bVMyq3  

 
 

A  Przepisz zdania do zeszytu. Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z informacjami zawartymi w tekście. 

1 Pulling icebergs to Saudi Arabia was not only ………but also cost a lot. 

2 People can ………when they spray clouds with chemicals from planes. 

3 The idea of taking the salt out of sea water is ………old. 

4 ………to open a factory that will produce 500 million litres of fresh water every day. 

 

B What can we do to save water? 

Zaproponuj kilka sposobów ograniczenia zużywania wody pitnej, np. zakręcanie wody podczas 

mycia zębów, branie prysznica zamiast kąpieli w wannie itp. 

Napisz 3-5 zdań.  
 

Prześlij odpowiedzi do zadania A i B do czwartku, 28 maja. 

Good luck! 

M. Jaczyńska 

https://bit.ly/3bVMyq3

