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Język angielski.  

Rozkłady materiału od 04.05.20 do 22.05.20  

 

Klasa IV   

 

Drodzy uczniowie 

Proszę przeczytać podane tematy z podręcznika i zapisać je do zeszytu. Tematy podaję 

w tej informacji.  

Zachęcam, aby ćwiczenia wykonywać systematycznie, powtarzać nowe słownictwo w 

te dni, w które macie język angielski w planie. Proszę pisać do mnie maile na adres 

p.piskorz@interia.pl  

 

Nadal niektórzy uczniowie nie przesłali zadanych prac. Proszę nadrobić braki.  

Na stronie https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  zamieszczone zostały materiały 

przydatne do samodzielnej pracy nad językiem angielskim. Chętni uczniowie mogą się z nimi 

zapoznać.   

 

 

04.05 – Temat: Iggy the Inventor: Episode 7 – ćwiczenia.  

Proszę odrobić w zeszycie ćw. 3 i 4 str. 91 (podręcznik).  

 

 

06.05 – Temat: Present Simple – ćwiczenia.  

Proszę zrobić ćw. 1, 2, 3 str. 65 (ćwiczenia).  

 

 

07.05- Temat: Train your brain. – ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.  

 

PRACA DOMOWA DO WYSŁANIA: Proszę wykonać ćwiczenia ze strony 66 (zeszyt 

ćwiczeń).  
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11.05 – Temat: On a mid – term trip. Podawanie czasu i pytanie o godzinę.  

Proszę przeczytać dialogi ćw. 1 str.93 (podręcznik).  

Proszę zrobić ćw. 3, 5 str. 93 (podręcznik).  

 

Proszę skorzystać ze strony, na której jest ciekawa prezentacja dotycząca Telling the time – 

Podawanie godziny.  

https://www.youtube.com/watch?v=K-rdAV6vwQE  

 

13.05 – Temat: On a mid – term trip. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.  

Proszę zrobić ćw. 1, 2, str. 67 (zeszyt ćwiczeń).  

Dla chętnych: ćw. 4 str. 67 (zeszyt ćwiczeń).  

 

 

14.05 – Temat: Around the world – Lekcja kulturowa na temat niebezpiecznej drogi do 

szkoły.  

Proszę przeczytać tekst ze str.94 (podręcznik) i odpowiedzieć na pytania do tego tekstu. 

Proszę zrobić ćw. 2 str. 94 (podręcznik).  

 

 

18.05 – Temat: Quiz – Dangerous journeys to school. – Niebezpieczne drogi do szkoły.  

Proszę zrobić ćw. 1 str. 68 (zeszyt ćwiczeń).  

 

 

20.05 – Temat: Revision workout – Powtórzenie unitu 7 z podręcznika.  

Proszę zrobić ćw. 1, 2, 3, 4 str. 95. (podręcznik).  

 

 

21.05 – Temat: Revision workout – Powtórzenie unitu 7 z zeszytu ćwiczeń.  

Proszę zrobić ćw. 1, 2, 3, 4, 5 str. 69. (zeszyt ćwiczeń).   

https://www.youtube.com/watch?v=K-rdAV6vwQE

