
PLAN PRACY 16.03 – 21.03 lub 25.03  

Działania zaplanowane 
 

Klasa  Działanie Forma 
sprawdzenia 

Kl. III 
J. angielski  

                                                             
Zadanie 1 
Proszę o założenie konta na stronie https://quizlet.com Istnieje również aplikacja Quizlet. Proszę o 
wybranie loginu po którym rozpoznam danego ucznia. 
 
 
Zadanie 2  
Powtórzenie słówek https://quizlet.com/_34exhr?x=1jqt&i=roz7q (należy kliknąć FISZKI, powinien być 
dźwięk) 
 
Zadanie 3 
Dopasowywanie obrazków do wyrazów https://quizlet.com/188813583/match  
 
Zadanie 4 
Ćwiczenie https://quizlet.com/188813583/learn 
 
Zadanie 5 
W zeszycie – stwórz słowniczek obrazkowy. Narysuj 10 produktów ze str. 33 z podręcznika i je podpisz.  
 
Zadanie 6  
Napisz w zeszycie 3 zdania o tym, co lubisz jeść: I like…..; oraz 3 zdania o tym, czego nie lubisz jeść  
I don’t like…. 
 
Zadanie 7 
Śpiewam piosenkę I like food str. 37 w podręczniku 
https://drive.google.com/open?id=1XjWjuiHAJWlqncPV7Rxd1zyizZ8ghNhX 

 
 
Nauczyciel 
analizuje 
postępy na 
stronie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel – po 
powrocie do 
szkoły. 
 
Nauczyciel – po 
powrocie do 
szkoły. 
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Wersja do powtarzania https://drive.google.com/open?id=1x7jv6Y_So3DxEev0Z0Y1IMDOBu8DkBs5 
 
Zadanie 8 
Ćwiczę słówka: 
https://wordwall.net/pl/resource/852611/angielski/tiger-3-znajd%c5%ba-wyraz-unit-4 
https://wordwall.net/pl/resource/401817/angielski/tiger-3-food 
https://wordwall.net/pl/resource/458773/angielski/tiger-3-food 
 
Zadanie 9 
Uzupełniam str. 46 – 47 oraz 81 w ćwiczeniach.  
Zadanie 10 
Pytam rodziców lub rodzeństwo o to, co lubią jeść. Używam: Do you like….?  Pytania i odpowiedzi zapisuję 
w zeszycie. Np. Do you like chicken? Yes, I do./No, I don’t.  (Co najmniej 5 pytań i odpowiedzi) 
 
Zadanie 11 
Słowniczek obrazkowy str. 81 
 
Zadania extra dla chętnych: 

 Zad. 3/39 - podręcznik – przygotuję papierowe pacynki i odegram scenkę. Scenkę można sfilmować i 
mi przesłać 😊 

 Na osobnej kartce stworzę Menu restauracyjne z cenami. Można przesłać mi zdjęcie.  
 https://www.makebeliefscomix.com/ - stworzę komiks. Żeby zapisać komiks trzeba stworzyć konto.  
 Korzystając ze słownika online, np. https://www.diki.pl/ znajdę 10 nowych nazw jedzenia, których 

wcześniej nie znałam/łem. Narysuję te produkty i podpiszę w zeszycie.  
 Zad.1 i 2/40 w podręczniku. Odpowiedzi zapiszę w zeszycie.  

 
Strony na których można ćwiczyć słówka: 
https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/?cc=pl&selLanguage=pl 
https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=pl&selLanguage=pl 
https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel – po 
powrocie do 
szkoły. 
 
Nauczyciel – po 
powrocie do 
szkoły. 
Nauczyciel – po 
powrocie do 
szkoły. 
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https://www.youtube.com/user/englishsingsing9 
https://www.eslgamesplus.com/ 
 


