
Język angielski- klasa VI. Zadania do wykonania od 20 kwietnia- 25 kwietnia. 

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,April,Spring 

Topic: Ouch!- choroby i urazy 

 

Wykonaj zad 1 str 73 ( słowniczek na stronie 80 pomoże ci w tym, podpowiedzi 

szukaj w dziale injuries czyli urazy) Spójrz również na rysunek zamieszczony 

poniżej. 

 

 

 

 

Lesson, Thursday, April, Spring 

Topic: Save the Sea- wprowadzenie czasu Past Simple 

1. Open your book page 74 ( otwórz książkę na stronie 74). Przepisz do 

zeszytu słowa z Glossary czyli słowniczka 

2. Popatrz na obrazki, o czym może być opowiadanie? 

3. Znajdź w tekście 3 słowa kończące się na ed 

4. Końcówka ed jest charakterystyczna dla czasu przeszłego i oznacza że coś 

zostało już zrobione e.g. Np. 



I visited my cousin- ja odwiedziłam kuzyna. 

She cleaned the car- ona posprzątała samochód. 

 

 

5. Utwórz czasowniki w czasie przeszłym od podanych czasowników 

Arrive- 

Phone- 

Move- 

Visit- 

Cook- 

( jeśli czasownik kończy się na e dodajesz tylko d) 

 

Lesson, Friday, April, Spring 

Topic: Ćwiczenia gramatyczne- czas Past Simple. 

Przypomnij sobie jaką końcówkę dodajemy tworząc czas przeszły? 

Tak, bardzo dobrze, to końcówka ed       

1. Poćwicz tworzenie zdań w czasie przeszłym, zgodnie z podanym 

przykładem 

I play tenis.- I played tennis. 

She visit her grandma.-………………………….. 

He cook dinner-…………………………………….. 

They live in Września-…………………………… 



2. Pytania w czasie Past Simple tworzymy natomiast za pomocą dodania 

wyrazu DID na początku pytania. Wtedy nie dodajemy już końcówki ed 

do czasownika. 

You played football yesterday.  Did you play football yesterday? 

3. Obejrzyj krótki filmik dotyczący tworzenia pytań w czasie past simple 

(wpisz w google Grammar app Brainy 6, unit 6, lesson 4)  

Poniżej pokazane jest zdjęcie jak powinien wyglądać filmik. 

 

 

 czyli powodzenia 

W ramach lekcji wychowawczej spotykamy się w środę 22 kwietnia o godzinie 

18 na grupie klasy 6 na Messenger. See you       

 


