
JĘZYK ANGIELSKI 

KLASA 3 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

 

Przesyłam objaśnienia dotyczące  materiału z j. angielskiego. Mam nadzieję, że uda nam się 

wykonać kilka ćwiczeń. Mówiliśmy ostatnio na lekcji o tym jak zapytać o godzinę i udzielić 

odpowiedzi. Bardzo proszę, aby przeczytać zdania a-d z zad. 2, str. 41 w podręczniku, a następnie 

dopasować je do zegarów 1-4 i wpisać odpowiedzi do zeszytu, np.: 

Ex. 2, p. 41 

What time is it? - Która jest godzina? 

1 – It's... 

2 - It's... 

3 - It's... 

4 -It's... 

 

W ramce z regułą gramatyczną w zad. 3, str. 41 mamy przykładowe pytanie o godzinę 

wykonywania danej czynności oraz odpowiedź. Proszę wpisać do zeszytu wraz z tłumaczeniem: 

What time do you have breakfast? - O której godzinie jesz śniadanie? 

I have breakfast at eight o'clock. - Jem śniadanie o godzinie ósmej. 

 

What time do you go to school? - O której godzinie idziesz do szkoły? 

I go to school at half past seven. - Idę do szkoły o godz. 7.30. 

 

Zwróćmy uwagę na to, że mówiąc, że coś się dzieje o danej godzinie, dodajemy at przed tą 

godziną. 

W zad. 3, str. 41 w podręczniku w ramce widzimy Max i Lia . Zegary narysowane w poziomym 

rzędzie oznaczają godziny, o których dana osoba wykonuje czynność pokazaną powyżej (have 

breakfast, go to school, have lunch, go to bed). Czytamy pierwszy dialog i odnajdujemy w tabeli 

kto udziela odpowiedzi: Max czy Lia. Odpowiedzi zapisujemy do zeszytu: 

Ex. 3, p. 41 

1. Lia 

2. … 

3. … 

4. … 



Jeśli to możliwe, można odegrać dialogi z rodzicem lub z rodzeństwem: jedna osoba wciela się w 

rolę Lii, a druga w rolę Maxa i zadajemy sobie wzajemnie pytania o porę wykonywania czynności. 

Następnie zadajemy sobie pytania o czynności przedstawione na obrazkach  w tabeli i 

odpowiadamy zgodnie z prawdą we własnym imieniu, nie w imieniu postaci z książki. Jeśli dane 

czynności wykonujemy np. kwadrans po którejś godzinie, proszę w odpowiedziach zaokrąglić czas 

do „połówek” lub do pełnych godzin. 

 

Przygotowujemy minikarty z rysunkami czynności wykonywanych codziennie. Wycinamy szablon 

kart z Zeszytu ćwiczeń - Unit 4 Lesson 2. 

Propozycja gry: 

Można ułożyć karty zwrócone obrazkami do dołu w stosik. Uczeń losuje kartę, zadaje pytanie: 

What time do you (have a shower)? i udziela odpowiedzi   zgodnej z rzeczywistością, np. I have a 

shower at eight o'clock. Karta jest odkładana na bok i losujemy następną kartę. 

Jeżeli jest możliwość, aby zagrać w parach z rodzicem lub z rodzeństwem,  jedna osoba wybiera 

kartę, nie ujawnia jej treści i odgrywa pokazaną na niej czynność. Druga osoba zgaduje, co to za 

czynność, poprzez zadanie pytania: What time do you (have a shower)? Kiedy odgadniemy, co 

druga osoba odegrała, tj. zadamy pytanie, używając nazwy właściwej czynności, osoba trzymająca 

kartę udziela odpowiedzi zgodnej z rzeczywistością 

 

Następnie wykonujemy zad. 1, str. 39 z Zeszytu ćwiczeń (tekst piosenki potrzebnej do wykonania 

tego ćwiczenia znajduje się w podręczniku na str. 41, zad. 1.) oraz zad. 2, str. 39 z Zeszytu ćwiczeń. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę się ze mną kontaktować pisząc na adres e-mail: 

sylwiam_88@op.pl 

 

Pozdrawiam! 


