
J. angielski kl. VI Ibramowice 

Poniedziałek 20 kwietnia 

1. Zapisujemy temat lekcji: 

Topic: Flying the green flag - praca z tekstem. 

2. Otwieramy podręczniki na str. 70. Słuchamy nagrania do tekstu. Następnie czytamy 
tekst samodzielnie. (ścieżka nr 41) 

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_podrecznik_wieloletni_n
agrania_audio 

3. W zeszytach zapisujemy słownictwo znajdujące się w podręczniku na str.126, 
sekcja 5a. 

4. Na podstawie tekstu określamy prawdziwość zdań z ćw. 2 str. 70. 

5. Wykonujemy ćw. 3 str. 71. Następnie odsłuchujemy w celu sprawdzenia 
poprawności wykonania. (ścieżka nr 42) 

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_6_podrecznik_wieloletni_n
agrania_audio 

6. W zeszytach zapisujemy: 

Making suggestions (proponowanie): 

a) How / What about +-ing...... ? (How about going to the cinema ?) 

b) Why don't we ...? (Why don't we go to the cinema?) 

c)We could ... (We could go to the cinema) 

d)Let's ..... (Let's go to the cinema) 

7. Opanowujemy słownictwo spod tematu lekcji. 

 

Środa 22 kwietnia 

1. Topic: Countable and uncountable nouns - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 
Quantifiers - określenia ilości. 

2. Pod tematem lekcji zapisujemy: 



Rzeczowniki policzalne to nazwy rzeczy, które można policzyć. Mają one liczbę 
pojedynczą i mnogą, np. one apple - two apples 

Rzeczowniki niepoliczalne, to nazwy rzeczy, których nie można policzyć, np. water, 
sugar, sand. Rzeczowniki te nie mają liczby mnogiej. 

 

Określenia ilości: 

a) how much (ile?) - stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi 

b) how many (ile?) - stosujemy z rzeczownikami policzalnymi 

c) much/ many (dużo) 

much (z rzeczownikami niepoliczalnymi) 

many (z rzeczownikami policzalnymi) 

d) a lot of / lots of (dużo, wiele) - stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie 
mnogiej i z rzeczowikami niepoliczalnymi 

Uwaga! Jeśli po a lot / lots nie występuje rzeczownik, wówczas pomijamy of. 

e) a few / few - stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej 

a few (w znaczeniu trochę i to wystarczy) 

few (w znaczeniu niewiele  i to nie wystarczy) 

f) a little / little - stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi 

a little ( trochę i to wystarczy) 

little (mało i to nie wystarczy) 

 

3. Wykonaj do zeszytu ćw. 1, 2 i 3 z podręcznika str. 72. Następnie prześlij na email 
nauczyciela. 

4. Opanuj notatkę spod tematu lekcji. 

 

 



Piątek 24 kwietnia 

1. Topic: Określenia ilości 'some', 'any', 'no','every'. 

2. W ramach przypomnienia, przeczytaj informacje zawarte w podręczniku na str.119, 
dotyczące określeń ilości : some, any, no ,every. 

3. Następnie otwórz podręcznik na str. 73 i wykonaj do zeszytu ćw. 5 i 6 (ćwiczenie 7 
dla chętnych). 

4. Sprawdź się: 

https://wordwall.net/pl/resource/1024989/angielski/okre%c5%9blenia-some-any 


