
KLASA VI A/B 

DO DZIAŁU 5 PRZYDATNA BĘDZIE STRONA 68 W PODRĘCZNIKU. Proszę o czytelność pisma. 

Tydzień 1 ( 23 – 27.03.2020 rok) 

Temat: „Save the Sea: Episode 5 – Calm down!” – słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 

Podręcznik: 

Str. 62 – Proszę odsłuchać treść historyjki ( https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia, proszę wejść w 

zakładkę „Brainy – klasa 6” i pobrać „Student’s Audio”) 

W Zeszycie proszę wypisać słówka z „glossary” ( po angielsku, tłumaczenie polskie oraz wymowa w 

nawiasach - jeżeli chodzi o wymowę wystarczy wejść na słownik internetowy, np. 

https://www.diki.pl/, kliknąć na „głośnik” i jest wymowa). 

 

Następnie proszę zrobić wyrażenia z ramki niebieskiej pt. „Useful” – proszę przepisać je do zeszytu, z 

polskim tłumaczeniem – przydatna strona – 68 podręcznik. 

2/63 ( na podstawie treści historyjki proszę wybrać właściwą odpowiedz – gotową wpisać do zeszytu 

przedmiotowego) 

Mała podpowiedz: was/ were – coś się odbyło w przeszłości, odpowiedź na tak 

         Wasn’t/ weren’t – coś się nie odbyło w przeszłości 

          Can – coś potrafić 

        Can’t – czegoś nie potrafić 

 

Temat: „In the kitchen” – w kuchni.  

Temat proszę wpisać do zeszytu 

Podręcznik: 

1/65 ( Proszę odsłuchać treść dialogu 2.27 - ( https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia, proszę wejść 

w zakładkę „Brainy – klasa 6” i pobrać „Student’s Audio”), następnie na podstawie materiału 

dźwiękowego wybrać właściwą odpowiedz 1-6: gotowa odpowiedz wpisana do zeszytu 

przedmiotowego) 

1) Cut/chop 

2) Add/put 

3) Slice/add 

4) Cook/mix 

5) Boil/add 

6) Fry/serve 

2/65  ( proszę przepisać słówka do zeszytu, przetłumaczyć oraz w nawiasach napisać wymowę -  

wystarczy wejść na słownik internetowy, np. https://www.diki.pl/, kliknąć na „głośnik” i jest 

wymowa) 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.diki.pl/
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.diki.pl/


Zeszyt ćwiczeń: 1/47 

 

GOTOWE ODPOWIEDZI ( ZDJĘCIA ZESZYTU ĆWICZEŃ I ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO) PROSZĘ 

WYSŁAĆ DO 27.03.2020 ROKU DO GODZINY 16:00 NA MOJĄ POCZTĘ:  

a.krupa@spbierna.pl ( PROSZĘ PODPISAĆ SIĘ IMIENIEM, NAZWISKIEM, KLASĄ ORAZ Z DOPISKIEM 

„TYDZIEŃ 1”) LUB POPRZEZ APLIKACJĘ MESSENGER ( ALE NIE NA GRUPIE😉, TYLKO BEZPOŚREDNIO 

DO MNIE) 

 

mailto:a.krupa@spbierna.pl

