
Kochani Uczniowie, drodzy Rodzice, 

mam nadzieję, że czujecie się dobrze i nie chorujecie. Przesyłam Wam dwa tematy z języka 

angielskiego do przerobienia w tym tygodniu. Bardzo proszę o systematyczną pracę,  

a zwłaszcza o terminowe i obowiązkowe uzupełnianie zadań w zeszycie ćwiczeń. 

Proszę o ściągnięcie nagrań do podręcznika, które znajdują się na stronie internetowej: 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Wybieramy zakładkę „Szkoła podstawowa. Klasy  

I-III oraz zaznaczamy nasz podręcznik Bugs Team 3. Następnie pobieramy nagrania. 

Na stronie https://www.macmillaneducationeverywhere.com/ można aktywować kod, który 

znajduje się w ćwiczeniach Bugs Team 3. Znajdują się tam dodatkowe materiały do książki – 

piosenki, filmiki do historyjek, interaktywne gry, pomoce do nauki słownictwa. Jeżeli Wasi 

Rodzice wyrażą zgodę, to możecie aktywować kod i dodatkowo uczyć się na tej platformie.  

Życzę miłej i owocnej pracy. 

Serdecznie pozdrawiam 

Weronika Matejko-Gaura 

 

Temat 1: Słuchamy, czytamy i oceniamy historyjkę. Opisujemy własny poranek  

i podajemy godziny wykonywania czynności. 

I Powtórz słownictwo z poprzednich lekcji: 

get up – wstawać 

get dressed – ubierać się 

have breakfast – mieć śniadanie 

brush my teeth – myć zęby 

go to school – iść do szkoły 

have lunch – mieć obiad 

have a shower – brać prysznic 

go to bed – iść spać 

II Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę Tic-tock, tic-tock. What time is it? z ostatnich lekcji (strona 

41 w podręczniku, nagranie 2.33). 

III Obejrzyj obrazki do historyjki My busy day (Mój pracowity dzień) ze stron 42-43  

w podręczniku. 

Who can you see? (Sam, Lia, children, teacher, astronaut). 

Where are they? (at school). 

Odgadnij po polsku lub po angielsku co wydarzy się w historyjce. 

III Posłuchaj i przeczytaj historyjkę ze stron 42-43 w podręczniku (nagranie 2.38). 

Przetłumacz słówka i zwroty z historyjki, których nie rozumiesz i wypisz je w zeszycie – 

zadanie obowiązkowe. 

Przykładowe pytania i odpowiedzi do historyjki – zadanie dodatkowe: 

1. Where at school are the children and the teacher? (in the school library) 

Who’s got a surprise for the children? (the teacher) 

Have they got a special guest today? (yes) 

Who thinks it’s a firefighter? (Sam) 
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2. Who is Mr Harris? (an astronaut) 

He’s got a difficult (job) 

Mr Harris says ‘Hello!’ (How are you?) 

 

3. Mr Harris talks about his busy day on a (space station) 

He shows the children his (bedroom) 

He says ‘Every morning I get up at (six o’clock) and I (get dressed). 

Can the children ask questions now? (yes) 

 

4. Lia asks the astronauts: (‘Do you brush your teeth?’) 

He says (‘Yes, I do’) 

Sam asks ‘What time (do you have breakfast?). The astronauts answers (‘I have breakfast  

at seven o’clock’) 

 

5. Do the children ask many questions (yes) What questions do they ask? What time (do you 

start work?), What (time do you have lunch?) 

 

6. Mr Harris says ‘ I start work at (eight o’clock). I have (lunch at half past one), I read (books 

in my free time)’. Who is Kate? (his friend). She plays (the guitar) in her free time. 

 

7. Do the children ask many questions? (yes) What questions do they ask? (What time do you 

go to bed? Do you watch films? Do you dance?). The teacher says: (‘Put your hands up, 

please’. Is Mr Harris happy? (no) 

 

8. Mr Harris asks ‘What (time is it)?’ The teacher says ‘It’s (half past nine)’. Is Mr Harris 

tired? (yes) Do the children ask too many questions? (yes) Mr Harris says his job isn’t 

(difficult). 

 

IV Praca pana Harrisa jest łatwa. Odgadnij kto ma trudną pracę? Posłuchaj nagrania (2.39)  

i sprawdź odpowiedź  

 

V Wykonujemy zadania ze strony 40 w zeszycie ćwiczeń. 

 


