
Poniedziałek 25.05 

Topic: Celebrations and festivities - vocabulary. 

1. Spójrz na obrazki znajdujące się w podręczniku na str. 84. Przedstawiają one różne 
święta i wydarzenia rodzinne. 

2. Posłuchaj prawidłowej wymowy nazw określających te wydarzenia. 

(ścieżka nr 63) 

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_podrecznik_wieloletni_n
agrania_audio 

3. Spróbuj zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie "Which celebration is your 
favourite and why? (Które z zaprezentowanych wydarzeń jest Twoim ulubionym i 
dlaczego?) 

4. Następnie przeczytaj tekst ze str. 86 podręcznika. 

5. Na podstawie tekstu odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się w ćw. 3. 

6. W zeszycie pod tematem lekcji, zapisz następujące wyrażenia: 

make a cake - zrobić ciasto/tort 

do hair - zrobić fryzurę 

do nails - zrobić manicure 

do a favour -wyświadczyć przysługę 

make a list - zrobić listę 

do the shopping - zrobić zakupy 

make invitations - zrobić zaproszenia 

make food - przygotować jedzenie 

7. Na koniec, wykonaj ćwiczenia ze strony 34 w zeszycie ćwiczeń.  

 

 

 



Środa 27.05 

Topic: Konstrukcja 'be going to' - zdania twierdzące. 

1. NOTATKA DO ZESZYTU: 

Konstrukcji 'be going to' używamy gdy mówimy o: 

a) przypuszczeniach opartych na podstawie tego co widzimy,np. 

Look at the clouds! It's going to rain. 

b) naszych planach i zamiarach, np. I'm going to visit my grandparents. 

2. Otwórz podręcznik na str. 88. Przeanalizuj tabelkę i przypomnij sobie właściwą 
odmianę czasownika 'być' (to be), czyli: 

1.  I am (I'm) 

2. You are (You're) 

3. He/She/It is...... (powtarzaliśmy to wielokrotnie :)) 

 

3. Spójrz na ćwiczenie 1, poniżej tabeli. Rozwiązując to zadanie, pamiętać należy o 
właściwej kolejności i uważać, by niczego nie pominąć. Zdania tworzymy według 
schematu: 

osoba + odpowiednia forma czasownika 'to be' + going to + czasownik w formie 
podstawowej 

Zatem rozwiązanie zadania 1 powinno wyglądać następująco: 

1. Susan is going to go to a festival 

2. I am going to have a birthday party on Friday. 

3. We are going to dance at the concert. 

4. My dad is going to prepare some snacks for the party. 

5. Kathy and Rob are going to buy food for the Christmas dinner. 

 



4. Wykonaj teraz samodzielnie w zeszycie ćwiczeń na str. 35, zadanie 1 i 2. (prześlij na 
email nauczyciela) 

 

Piątek 29.05 

W ramach dzisiejszej lekcji, zapraszam na "wycieczkę po Londynie" . W trakcie 
oglądania filmu, przypomnicie sobie nie tylko najważniejsze atrakcje turystyczne, ale 
utrwalicie także sposoby wskazywania i pytania o drogę, jak i zakup biletu. 

https://www.youtube.com/watch?v=P2WQBD6nNY4 

 


