
JĘZYK ANGIELSKI. KLASA 4A,4B 

Język angielski – częśd 11 

Materiał i dwiczenia dla uczniów klasy 4 a i b nie biorących udziału w lekcjach on-line 

                             Lesson                                                     8 th June, 2020        

Topic: Do you go out? Czy ty wychodzisz? 

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się tworzyd pytania ogólne, czyli po polsku zaczynające się 

od słowa „czy” w czasie teraźniejszym Present Simple i odpowiadad na nie oraz jak 

tworzyd zdania przeczące. 

1) Proszę otworzyć podręcznik  na  stronie 88.    

2) Na rozgrzewkę wykonaj ćwiczenie 1 str.88, wykorzystując nagranie MP3 3.06 

3)  Popatrz na czerwoną ramkę  pod ćwiczeniem 1, w której pokazane jest jak tworzyć zdania 

przeczące gdy podmiotem są zaimki I, you, we, they. Przepisz poniższą notatkę do zeszytu. 

Zdania przeczące tworzymy przez dodanie słowa don’t po osobie (I, you, we, they) a przed 

czasownikiem. 

Oto przykład: 

I take photos every summer holidays.        Ja robię zdjęcia podczas każdych letnich wakacji. 

I don’t take photos at home.           Ja nie robię zdjęd w domu.  

4) Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 str. 88  z podręcznika oraz ćwiczenie 1 str. 63 w zeszycie ćwiczeo. 

5) Popatrz na czerwoną ramkę pod ćwiczeniem 2 w podręczniku, która pokazuje jak tworzymy zdania 

pytające w Present Simple dla podmiotów (I, you, we, they).  Przepisz poniższa notatkę do zeszytu. 

Pytania w czasie Present Simple dla zaimków osobowych I, you, we, they tworzymy przez dodanie na 

początku zdania słówka „Do”. Na takie pytanie odpowiadamy krótko. 

Oto przykład: 

They do exercise in the gym every Monday and Friday.               Oni dwiczą na siłowni w każdy 

poniedziałek i piątek. 

Do they do exercise in the gym every Monday and Friday?         Czy oni dwiczą na siłowni w każdy 

poniedziałek i piątek? 

Yes, they do.        Tak, oni dwiczą. 

No, they don’t.    Nie, oni nie dwiczą. 

6)  Wykonaj ćwiczenie 3 str. 88 z podręcznika oraz ćwiczenie 2 str. 63 w zeszycie ćwiczeo.  

                                  

 

Lesson                                                          10th June,2020                       

Topic: They write apps!     (Oni piszą aplikacje) 

Na dzisiejszej lekcji poznamy wyrażenia opisujące nasze codzienne czynności. 

1) Proszę otworzyć podręczniki na stronie 89 

2) Wykonaj ćwiczenia 1 ze str. 89 z podręcznika  MP3   3.07 

3) Otwórz zeszyt ćwiczeo na stronie 64 i wykonaj ćwiczenia 1 i 2. 

 


