
Temat 13: DIY disasters – formułowanie przewidywań. 

 

Na dzisiejszej lekcji rodzina The Glooms zajmie się majsterkowaniem w domu. Zapowiadają 

się kłopoty… 

DIY (do it yourself) – „zrobić coś samemu”, majsterkować 

disaster – katastrofa 

 

1. Posłuchaj nagrania (2.27) i zapoznaj się z poniższym słownictwem. Powtórz wyrazy  

za nagraniem. 

             

     HAMMER                              LADDER                                         WINDOW  

      (młotek)                       (drabina)                                             (okno) 

                  

      TOOL BOX                         PAINT                          DRILL             WALLPAPER 

(skrzynka na narzędzia)               (farba)                        (wiertarka)                (tapeta) 

 

to break the window – wybić okno 

to spill the paint – rozlać farbę 

to fall off the ladder – spaść z drabiny 

to drop the tool box – upuścić skrzynkę z narzędziami 

to trip over the drill – potknąć się o wiertarkę 

 

         



2. Wykonaj zadanie 2 na stronie 76 w podręczniku. Połącz imiona z kolumny  

A z czynnościami w kolumnie B. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Następnie posłuchaj 

nagrania 2.28 i sprawdź odpowiedzi  

 

3. Na podstawie powyższych informacji uzupełnij stronę 54 w ćwiczeniach. 

 

Temat 14: Writing predictions – pisanie o przewidywaniach. 

 

GOING TO 

Wyrażenia going to używamy do przewidywania wydarzeń na podstawie tego, co w danej 

chwili widzimy lub usłyszymy. 

The plane is going to land – samolot wyląduje (widzimy samolot, który ląduje). 

 

It is going to rain – będzie padało (wiemy o tym, ponieważ widzimy ciemne chmury). 

 

1. Przeczytaj na stronie 87 w książce w jaki sposób tworzymy zdania twierdzące, przeczące  

i pytania z going to. 

 

2. Wykonaj zadanie 4 na stronie 77 w podręczniku. Spójrz na obrazki i postaraj się 

przewidzieć co się stanie. Napisz zdanie z going to. Następnie posłuchaj nagrania 2.29  

i sprawdź odpowiedzi  

 

3. Uzupełnij zadania 5 i 6 na stronie 55 w ćwiczeniach. 

 



4. Jeżeli masz ochotę zagraj z Rodzicami, Rodzeństwem w grę What am I going to do? 

Zasady gry: wytnij poniższe karty i umieść je na biurku obrazkami i napisami „skierowanymi 

w dół”. Pierwsza osoba losuje kartę, patrzy na obrazek A i mówi: I’ve got a…(kettle and a tea 

bag). What am I going to do? Druga osoba na podstawie usłyszanej odpowiedzi  

ma przypuścić, co będzie robiła osoba pierwsza, np.: You are going to make a cup of tea.  

Za poprawne sformułowanie przypuszczenia gracz otrzymuje punkt. Następnie gracze 

zamieniają się rolami.   

 

 

 

 


