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Rozkłady materiału od 04.05.20 do 22.05.20  

 

Klasa V A  

 

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: Let’s Check – powtórzenie rozdziału 6.  

Proszę odrobić w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 6, 7, 8, 10 str. 61.  

 

 

PRACA DOMOWA DO WYSŁANIA: Proszę wykonać ćwiczenia ze strony 60 (zeszyt 

ćwiczeń).  

 

 

07.05 – Temat: Let’s Check Units 5-6– powtórzenie rozdziałów 5 i 6 (część I)  

Proszę odrobić w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia 1, 2, 4 str. 84 (podręcznik).  

 

Proszę skorzystać ze strony, na której jest prezentacja dotycząca porównania czasów 

omawianych w I półroczu klasy V: Present Simple i Present Continuous:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NpDVWLlhrL0   
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08.05 – Temat: Let’s Check Units 5-6– powtórzenie rozdziałów 5 i 6 (część II)  

Proszę odrobić w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia 6, 8 str. 85 (podręcznik).  

 

 

11.05 – Temat: 60 seconds – telewizja i inne media.  

Proszę przepisać do zeszytu, przetłumaczyć, nauczyć się słownictwa z ćw. 1 str. 86 

(podręcznik). Tłumaczenia słów podane są w tabeli na str. 96 (podręcznik).  

Proszę odrobić w zeszycie przedmiotowym ćw. 3 str. 86 (podręcznik).  

 

 

 

14.05 – Temat: 60 seconds – telewizja i inne media. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.  

Proszę odrobić w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1, 3 str. 62.  

 

 

15.05 – Temat: I didn’t watch it. Czas przeszły prosty Past Simple-czasowniki regularne. 

Zakres materiału: Zapoznanie z zasadami tworzenia zdań twierdzących i przeczących w 

czasie Past Simple z wykorzystaniem czasowników regularnych. 

Czy pamiętasz z poprzedniej lekcji słówka związane z mediami?  

Przeczytaj rozmowę w podręczniku na str. 88 ćw. 1. Jakie programy telewizyjne oglądali Max  

i Sarah? Udziel odpowiedzi w zeszycie.  

Obejrzyj uważnie prezentację zamieszczoną pod linkiem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0JUIPtyqnM 

 

Zapoznaj się również z objaśnieniami dotyczącymi tworzenia zdań twierdzących i 

przeczących w czasie przeszłym na stronie 97 w podręczniku (tabela Past Simple: affirmative 

i Past Simple: negative). W zeszycie wykonaj zadanie 2 na str. 88, polegające na dopisaniu 

form przeszłych do podanych czasowników. 

 

 

18.05 – Temat: Past Simple – ćwiczenia.  

Proszę odrobić w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1, 2 str. 63.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0JUIPtyqnM


 

21.05 – Temat: We love sports – Nazwy wydarzeń sportowych i sportowców.  

Proszę przepisać do zeszytu, przetłumaczyć, nauczyć się słownictwa z ćw. 1 str. 89 

(podręcznik). Tłumaczenia słów podane są w tabeli na str. 96 (podręcznik).  

Proszę odrobić w zeszycie przedmiotowym ćw. 3 str. 89 (podręcznik).  

 

 

22.05 – Temat: We love sports - Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.  

Proszę odrobić w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1, 2, 3 str. 64.  

 

 


