
 

 

Lesson 5   class 6                                               23
rd

 March 2020 

 

Subject: The red book – listening, writing and reading. 

 

Dzień dobry, mam nadzieję, że czujecie się dobrze, jesteście wyspani i wypoczęci. 

 

Dzisiaj zaczniemy od sprawdzenia zadania z ostatniej lekcji. Do podanych pytań trzeba było utworzyć 

odpowiedzi, korzystając z tekstu My own TV Channel for a day. Str. 70. 

Sprawdźcie, czy poprawnie je utworzyliście. Jeśli są błedy, poprawcie odpowiedzi z podanym kluczem. 

 

 Pamiętajcie, że zamiast imion lub rzeczowników można użyć zaimków osobowych  np. Emily = She, Emily 

and her mum = They itd. 

 

1. Who won the competition in a magazine?  Emily ( lub She) won the competition in the magazine. 

2. Was Emily tired in the morning?  No, she wasn't. She was excited. 

3. Where did she and her mother go last weekend? They went to London last weekend. 

4. What films did she choose? She chose the "Spongebob Squarepants" cartoons and the drama series 

"Sherlock" . 

5.Why did she choose them? „Spongebob” cartoons are funny and „Sherlock” is clever. 

6. What type of film is Spongebob Squarepants?"Spongebob Squarepants" (It) is a cartoon series. 

7. Who is Benedict Cumberbatch?  Benedict Cumberbatch (He) is an actor. 

8. What did Emily get when she went home? Emily (She) got films, photos and DVDs when she got (went) 

home. 

 

 

 

Zanim posłuchamy kolejnej części historyki The Red Book str. 69, zapiszmy w zeszycie słownictwo: 

 

called – zwany, nazywany   flippers -  płetwy do pływania 

rich – bogaty     a snorkel – rurka do oddychania pod wodą, do nurkowania 

keep out - trzymać się z dala    a sign – znak 

a trap – pułapka     

 

Następnie przygotujcie nagranie 2.22 z płyty dołączonej do podręcznika i posłuchajcie dwukrotnie, co tym 

razem przytrafiło się Sophie i Benowi. 

 

Pewnie zauważyliście że, w tekście dominuje forma przeszła. Jeśli nie pamiętacie jak się tworzyło zdania 

twierdzące, przeczenia i pytania zajrzyjcie na stronę 26 w podręczniku lub poszukajcie informacji w zeszycie 

(wrzesień – listopad) 

  

Ćwiczenia w trakcie lekcji: 

 

Wykonaj zadania online w ćwiczeniach. Kliknij na adres lub skopiuj go do przeglądarki: 

https://primaryplus.oxfordonlinepractice.com 

następnie zaloguj się     Username: agablewska@wp.pl                 Password: Misiaczki1 

Uwaga: wybierz ćwiczenia dla klasy 6,   

dział 7   Past simple: regular / irregular   

 

Wybierz trzy ostatnie zadania Combined practice 1,2,3 i przećwicz je online. Nie trzeba wysyłać, ani 

przepisywać tych zadań do zeszytu. Możesz  przećwiczyć także inne zadania z tego działu w ramach 

powtórzenia. 

 

 

 

https://context.reverso.net/tłumaczenie/polski-angielski/trzymać+się+z+dala
https://primaryplus.oxfordonlinepractice.com/
mailto:agablewska@wp.pl


ZADANIE DOMOWE 

A teraz wróćcie do tekstu na str.69 The Red Book. 

 

Jako zadanie domowe wykonajcie zadanie 8 i 9 zapisując odpowiedzi pełnymi zdaniami w e-mailu lub w 

poczcie dziennika elektronicznego i prześlij do mnie do 24.03.2020.  Proszę wykonać te zadania pisząc na 

klawiaturze. 

 

Następnie uporządkujcie podane zdania w odpowiedniej kolejności, dodając tam gdzie jest to konieczne, 

wyrażenia first, then, next, after that, finally, tak aby powstało krótkie opowiadanie. 

 

Ben fell into a trap, because he didn't see it. 

 

They decided to go to the island and looked around. 

 

Sophie left Ben because she had to go. 

 

They didn't have a boat so they used flippers and snorkels to swim. 

 

Ben and Sopnie came to the beach. 

 

Mrs Winter's men came to get them. 

 

Zapisz zdania w ustalonej kolejności wraz z dodanymi wyrażeniami ( w jednym zdaniu nie ma potrzeby) 

i dołącz do poczty jako zadanie domowe do  mnie. 

 

Na dzisiaj to już wszystko. 

Przypominam, że niektórzy z Was nadal nie dostarczyli mi poprzednich zadań do sprawadzenia.   

 

Trzymajcie się zdrowo. Możecie napisać do mnie co robicie w wolnym czasie. Bardzo mnie to ciekawi. Może 

podeślę jakieś ciekawostki niekoniecznie po angielsku. 

 

        Pozdrawiam Agata Czarnecka 


