
Hello! 

Witam na kolejnej lekcji. Nie martwcie się, razem na pewno damy radę ☺ 

Dziś lesson 5 unit3 str.35 w książce + ćwiczenia 

Proszę wykonać ćwiczenia Unit 3 Lesson5 i przesłać fotografie Messengerem lub email do wtorku ☺ 

Zadanie 1 

Look, look, look … Open the book… 

Otwórzcie książkę na stronie 35 i spójrzcie na zadanie 1. Odtwórz nagranie 1, w którym znajduje się 

wymowa sposobów wykonywania czynności. Posłuchajcie nagrania. Na początku sposoby 

wykonywania czynności wymieniane są w nagraniu w tej samej kolejności co na obrazkach, a 

następnie w różnej. Posłuchajcie nagrania i wskażcie odpowiednie obrazki. Powtórz wymowę.  

Fast- szybko 

Slowly – powoli /slołli/ 

High – wysoko /hai/ 

Well – dobrze /łel/ 

Quietly – cicho /qłajetli/ 

Loudly – głośno /lałdli/ 

 

Zadanie 2 

Spójrzcie na zadanie 2 na stronie 35 w książce. Odtwórzcie nagranie 2. Mamy tam chłopca, który 

wykonuje różne czynności, w różny sposób. Słuchając nagrania połączcie czynności ze sposobem ich 

wykonywania. Zwróćcie uwagę, że niektóre czynności wykonywane są przez chłopca  z ilustracji na 

dwa sposoby. Rozwiązanie wpiszcie w zeszytach zgodnie z kolejnością ilustracji zamieszczonych w 

podręczniku- rozwiązanie wysłać do wtorku. 

Przykładowy zapis w zeszycie: 

Zad.2 str.35 

1. sing – a. well (to jest tylko przykładowy zapis) 

Następnie odtwórzcie ponownie nagranie, zatrzymajcie po każdym zdaniu i powtórzcie tekst.  

Przypominamy sobie słówko „run”- biegać /ran/ 

 

 



Zadanie 3 

Odsłuchajcie nagranie 3 i zaznaczcie prawidłowe sposoby wykonywania czynności. Następnie całe 

zdania przepiszcie do zeszytu, ale zapisując tylko poprawne odpowiedzi. Przeczytajcie całe zdania na 

głos. 

Słownictwo do tekstu: 

Olympic runner- biegacz olimpijski 

Seconds- sekundy  

Opera singer- śpiewak operowy 

Decibels – decybele (jednostka do pomiaru natężenia dźwięku) 

Motorcycle- motocykl 

Skateboarder- skater 

Record- rekord 

Over- nad 

Zadanie 4 

Spójrzcie na ramkę z regułą gramatyczną, po prawej stronie, na dole str.35. Przypominam, że haczyk 

symbolizuje, iż potrafimy coś zrobić. Sposoby wykonywania czynności znajdują się na końcu zdania 

(tutaj na zielono). 

Ułóż 4 zdania ze słówek podanych w zadaniu 5- czynność i sposób jej wykonania. Proszę napisać co 

potraficie wy sami zrobić – „Ican…” – 2 zdania, i kolega „Bartek can…” – 2 zdania.  

Przykład zapisu: Bartek can ride a bike fast. 

THE END 

GOOD LUCK 

GOODBYE, CHILDREN ☺  

 

  


