
W związku z zawieszeniem zajęć uczniowie realizują podstawę programową w 

trybie zdalnym poprzez: - wykonywanie ćwiczeń na platformach internetowych 

- rozwiązywaniu kart pracy przesłanych drogą elektroniczną lub rozdanych 

uczniom w środę 11.03.2020 roku. Proszę rodziców o współpracę.  

Klasy I- III  

Bardzo proszę odwiedzać stronę: anglomaniacy.pl  

– proszę utrwalać słownictwio z zakresu: pogoda, sport, produkty żywnościowe 

( Food, fruits, vegetables, drinks).  

- Proszę zapoznać się ze słownictwem z zakresu- transport i town. - Proszę 

prześledzić sobie „picture dictionary”.  

- Sprawdzić znajomość słówek za pomocą „picture test”, „vocabulary quiz”.  

- Sprawdzić pisownię za pomocą „spelling game” i „quessing game”. 

 Proszę utrwalać słownictwo za pomocą piosenek, które są na you tube: 

Greeting song, I love my family, Head and shoulders, I have a pet, The animal 

on the farm, Farm animal song  

Klasy IV-V 

 Bardzo proszę odwiedzać stronę: anglomaniacy.pl  

– proszę utrwalać słownictwo z zakresu: pogoda, sport, produkty żywnościowe ( 

Food, fruits, vegetables, drinks), time, furniture, kitchen, bathroom, living room, 

verbs, transport, town, feelings, occupation, animals, pets 

 - Proszę prześledzić sobie „picture dictionary”.  

- Sprawdzić znajomość słówek za pomocą „picture test”, „vocabulary quiz”. 

 - Sprawdzić pisownię za pomocą „spelling game” i „quessing game”. Proszę też 

pracować z aplikacją: Duolingo 

 Z zadań gramatycznych:  

- Proszę utrwalić znajomość: czasownika: to be I am – ja jestem You are- ty 

jesteś He is- on jest She is – ona jest It is- ono jest We are – my jesteśmy You 

are – wy jesteście They are – oni są Czasownika: to have I have – ja mam You 



have – ty masz He has – on ma She has – ona ma It has – ono ma We have – my 

mamy You have – wy macie they have – oni mają 

 - Proszę utrwalić godziny ( 10:00,11:30, 9:15, 3:25, 6:55) 

 Klasy VII - VIII  

Bardzo proszę odwiedzać stronę: anglomaniacy.pl  

– proszę utrwalać słownictwo z zakresu: pogoda, sport, produkty żywnościowe ( 

Food, fruits, vegetables, drinks), time, furniture, kitchen, bathroom, living room, 

verbs, transport, town, feelings  

- Proszę prześledzić sobie „picture dictionary”.  

- Sprawdzić znajomość słówek za pomocą „picture test”, „vocabulary quiz”. 

 - Sprawdzić pisownię za pomocą „spelling game” i „quessing game”.  

Proszę też pracować z aplikacją: Duolingo Z zadań gramatycznych:  

- Proszę utrwalić znajomość: czasownika: to be I am – ja jestem You are- ty 

jesteś He is- on jest She is – ona jest It is- ono jest We are – my jesteśmy You 

are – wy jesteście They are – oni są Czasownika: to have I have – ja mam You 

have – ty masz He has – on ma She has – ona ma It has – ono ma We have – my 

mamy You have – wy macie they have – oni mają  

- Proszę utrwalić godziny ( 10:00,11:30, 9:15, 3:25, 6:55) - proszę utrwalić 

przyimki miejsca ( prepositions of the place: in, on, in front of, above, next to, 

between, behind)  

– na stronie: learnenglish.britishcouncil.org można znaleźć ćwiczenia 


