
  Uczniowie w zeszycie przedmiotowym zapisują temat.                                                                                            

 

                                                                    Lesson                                       30 th March 2020 

Topic: This is our Earth – reading. Ćwiczenia w czytaniu. 

 

Uczniowie otwierają podręcznik New English Adventure 3 na stronie 42. 

Następnie wysłuchują nagrania zamieszczonego w pliku dźwiękowym. 

Uczniowie zapoznają się z tłumaczeniem tekstu: 

This is our Earth. – To jest nasza Ziemia. 

It goes round and round. – Ona kręci się. 

Every day, half of the Earth is in the sun. – Każdego dnia połowa Ziemi jest oświetlona przez słońce. 

For people here it’s daytime. Dla ludzi tam mieszkających jest dzień. 

But half of the Earth is dark. Druga połowa Ziemi jest nieoświetlona. 

For people here it’s night. Dla ludzi tam mieszkających jest noc.  

Tomek lives in Poland. Tomek mieszka w Polsce. 

Kimi lives in Japan. Kimi mieszka w Japonii. 

When it’s daytime in Poland, it’s night in Japan. Kiedy w Polsce jest dzień, w Japonii jest noc.  

 

W zeszycie przedmiotowym zapisują na zielono nowe zwroty: 

sun – słońce 

the Earth – Ziemia 

daytime – dzień 

night – noc 

Poland – Polska 

Japan – Japonia 

 



Do zeszytu proszę o przepisanie zdań z podręcznika ćw. 16 str. 42 według wzoru. Następnie 

uczniowie odpowiadają Yes lub No na podane zdania. Jeśli zdanie jest nieprawdziwe, popraw je 

zgodnie z informacją w tekście This is our Earth.  

Ex. 16, p. 42 

Odpowiedzi: 

1. Yes 

2. Yes 

3. No    When it’s daytime in Poland, it’s night in Japan. 

4. No    When Kimi has breakfast, Tomek has supper.  

 

Następnie uczniowie przechodzą do zeszytu ćwiczeń strona 40. 

Ćwiczenie 13 str. 40 

Zgodnie z poznanym słownictwem dzieci wyszukują w wężu wyrazowym poznane słownictwo i 

podpisują nim obrazki.  

 

Odpowiedzi: 

1. Japan 

2. Daytime 

3. The Earth 

4. Poland 

5. Night 

6. Sun 

 

Ćwiczenie 14 str. 40  

Uczniowie wykorzystują podane w ramce słownictwo do uzupełnienia zdań. 

 

Odpowiedzi: 

1. daytime 

2. night 

3. lunch 

4. home 

 

POWODZENIA!!! 


