
Język angielski- klasa VI. Zadania do wykonania od 1 czerwca- 5 czerwca. 

Ćwiczenia wykonujemy w zeszycie. Przypominam, że polecenia zaznaczone na 

czerwono wykonujemy na ocenę. Poleceń w nawiasach nie trzeba przepisywać, 

gdyż jest to tłumaczenie do lekcji.  

 

Lesson, Monday,June,Summer 

Topic: My adventure list- przygody. 

 

1. Zaczynamy nowy miesiąc June czyli czerwiec i nową porę roku- summer 

czyli lato. Spójrz na tabelkę z miesiącami i napisz po angielsku miesiąc w 

którym się urodziłeś/urodziłaś: 

                   

I was born in June- Ja urodziłam się w czerwcu      What about you? A ty? 

I was born in………………. 

2. Spójrz na obrazki na stronie 96. Których sportów lub czynności chciałbyś 

spróbować? Napisz w zeszycie. 

3. What is it? Jakie czynności przedstawiają poniższe obrazki: 

a)  
 



b)  
 

c)  
 

d)  
 

Lesson, Wednesday, June, Summer 

Topic: Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. 

 

1. Dopasuj zdania a-e do czynności 1-5 

 

a) I hope I get a big fish 

b) I love sleeping in it. And you can go anywhere in it. 

c) We are very tired, but the top is very near. 

d) I’m driving very fast. I hope I don’t crash! 

e) Look! They are swimming with us! They want to play with us! 



1. Climb a mountain 

2. Go fishing 

3. Swim with dolphin 

4. Ride a quad bike 

5. Stay in a caravan 

 

2. Wykonaj zadanie 6 str. 97 ( dopasuj części wyrażeń do czynności, 

skorzystaj ze słownika online) 

Np. 1 use-e protective clothes 

 

 

Lesson, Friday, June, Summer 

Topic: Let’s go green!- bądź eko! 

 

 

1. W podręczniku na stronie 99 widzisz tabelkę podzieloną na 3 części: 

 

1 część RECYCLE- przetwarzać 

2 część DO- robić 

3 część SAVE- oszczędzać 

Wpisz do zeszytu wszystkie przedmioty związane z tymi czasownikami i 

przetłumacz na język polski np.: 

Recycle plastic- przetwarzać plastik 

 

2. Co widzisz na obrazkach. Zapisz w zeszycie. Pomoże ci w tym słownik 

str 106: 

 

a)  



b)  
 

c)  

 

 czyli powodzenia 

 

W ramach lekcji wychowawczej spotykamy się w środę 3 czerwca o godzinie 18 

na grupie klasy 6 na Messenger.  Gdyby ktoś miał pytania do zadań z 

angielskiego będziemy je wyjaśniali, także proszę przygotować również książkę i 

zeszyt od angielskiego. Także w tym tygodniu spotykamy się na lekcji 

wychowawczej połączonej z językiem angielskim. Zapraszam       

 


