
Zalecenia dla uczniów klasy IVb 

na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r. 

 

Język angielski 

12.03.2020                                            

Temat: Life in Britain- pets.  (Życie w Anglii- zwierzęta domowe) 

Strona 72 

Zadanie 1- nagranie na płycie z tyłu książki.  

5 nowych słówek z tekstu do zapisania w zeszycie.  

Zadanie 2- do zapisania w zeszycie. 

Zadanie 3- do zapisania w zeszycie. 

 

Homework (zadanie domowe)-  książka strona 73. 

 

16.03.2020 

 

Temat: People- opisywanie ludzi.  

Zadanie 1- dodatkowo przetłumacz i zapisz w zeszycie słowa pogrubioną czcionką (tłumaczenie na 

stronie 127).  

Zadanie 2 dla chętnych-  nagranie na płycie z tyłu. 

Zadanie 3 

Zadanie 4 

Homework- ćwiczenia strona 32. 

 

17.03.2020 

Temat: Tomek and friends- historyjka. 

Zadanie 1- do odsłuchania na płycie z tyłu książki. 

Zadanie 2- zadanie ustne. 

Zadanie3- zadanie ustne. 

Zadanie 4- dopasuj i zapisz zwroty z tłumaczeniem w zeszycie. 

NOTATKA- rzeczowniki są to osoby, rzeczy lub zwierzęta np. dog, hat, bike. 

Przymiotniki opisują jaka jest dana rzecz, osoba lub zwierzę np. a big dog,  a black bike, a friendly 

boy.  

Zadanie 1 

Zadanie 2 

Zadanie 3 

Homework- ćwiczenia str 33.  

 



18.03.2020 

 

Temat: Tomek and friends- historyjka. 

Zadanie 1- do odsłuchania na płycie z tyłu książki. 

Zadanie 2- zadanie ustne. 

Zadanie3- zadanie ustne. 

Zadanie 4- dopasuj i zapisz zwroty z tłumaczeniem w zeszycie. 

NOTATKA- rzeczowniki są to osoby, rzeczy lub zwierzęta np. dog, hat, bike. 

Przymiotniki opisują jaka jest dana rzecz, osoba lub zwierzę np. a big dog,  a black bike, a 

friendly boy.  

Zadanie 1 

Zadanie 2 

Zadanie 3 

Homework- ćwiczenia str 33.  

 

19.03.2020 

 

strona 78 

zadanie 1- odsłuchaj z płyty jak tworzymy pytania z czasownikiem „have got”. (czasownik 

have i has dajemy przed osobę np. Have you got a cat?- yes, I have/ no, I haven’t.  

Has she got a rabbit?- Yes, she has/ no, she hasn’t.) 

Przepisz dwie tabelki do zeszytu. 

Zadanie 2 do zeszytu- tłumaczenie słówek na stronie 127 w rozdziale 6. 

Zadanie 4 

Homework- ćwiecznia strona 34 zadanie 1,2,3. 

 

23.03.2020 

Temat: Asking about family- rozmawiamy o rodzinie.  

strona 79 

zadanie 1 (zapisz w zeszycie tylko brakujące kwestie dialogu). 

Zadanie 2 przeczytaj dialog głośno.  

Zadanie 3 dopasuj w zeszycie  

Zadanie 4 zapisz odpowiedzi w zeszycie 

Zadanie 5- zapisz pytanie do zeszytu: Have you got any brothers or sisters? (czy masz jakiś 

braci lub siostry?) i odpowiedz zgodnie z prawdą o sobie np. Yes, I have one sister,   No, I 

haven’t any brothers or sisters. 

Homework- ćwiczenia strona 33 (do odesłania w formie zdjęcia na maila szkolnego). 

 

  



25.03.2020 

Temat: Czyje to jest?- przymiotniki dzierżawcze.  

strona 80 

zadanie 1 (do odsłuchania z płyty) 

do zapiania w zeszycie notatka: 

Przymiotniki dzierżawcze stawiamy przed rzeczownikiem, określają osobę do której coś należy np. 

 my dog- mój pies, 

Your dog- twój pies, 

His dog- jego pies, 

Her dog – jej pies, 

Its bone- jego kość (odnosi się do zwierząt, rzeczy) 

Our car- nasz samochód 

Your hamster- wasz chomik 

Their ball- ich piłka 

Więcej tłumaczenia tutaj: 

https://www.ang.pl/gramatyka/zaimki/przymiotnik-dzierzawczy 

Zadanie 2  

Zadanie 3  

Zadanie 4 do odsłuchania dla chętnych 

Homework- ćwiczenia strona 34- zad. 4 i 5   (do odesłania w formie zdjęcia na maila szkolnego). 

 

26.03.2020 

Temat: Przymiotniki dzierżawcze- utrwalenie wiadomości. 

Proszę obejrzeć poniższy film w ramach utrwalenia wiadomości.  

https://www.youtube.com/watch?v=CKnQSnKJ3aI 

Możecie poszukać innych filmików wpisując w wyszukiwarce „Przymiotniki dzierżawcze”. 

 

 

 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 4b angielski 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

https://www.ang.pl/gramatyka/zaimki/przymiotnik-dzierzawczy
https://www.youtube.com/watch?v=CKnQSnKJ3aI
mailto:szkola1rudnik@gmail.com

