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Drodzy Uczniowie! 

 Nagrania audio do Książki ucznia oraz do Zeszytu ćwiczeń dostępne są dla uczniów do 

pobrania w Strefie ucznia. Tutaj link: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

Wybieramy: Szkoła podstawowa klasy 4-8, następnie tytuł naszego podręcznika: Brainy – klasa 5 

i rozwija się lista materiałów dostępnych do pobrania. Do pracy z podręcznikiem będziemy 

potrzebować: Student's Audio, a Workbook Audio można wykorzystać do pracy z Zeszytem 

Ćwiczeń. 

 

Temat: Historyjka obrazkowa. Czas Past Simple z czasownikiem to be: pytania  i krótkie 

odpowiedzi.  

  

 Bardzo proszę o wykonanie następujących zadań (podręcznik):  

– zad. 1, str. 75: Jeżeli będziemy mieć dostęp do nagrań audio do podręcznika to możemy 

posłuchać nazw środków transportu i je powtórzyć (ścieżka 2.38). 

– zad. 4, str. 75 (ścieżka 2.39): Posłuchaj trzech dialogów. Wykorzystaj wykres w zad. 2, aby 

wykonać polecenia 1) i 2). 

– zad. Quick check str. 76 (ścieżka 2.40): Posłuchaj jak literowane są wyrazy, podnieś rękę 

jeśli rozpoznajesz o jaki wyraz chodzi. 

– zad. 1. str. 76 (ścieżka 2.41): Przeczytaj i posłuchaj historyjkę obrazkową (Episode 6). 

Odpowiedz na pytanie zawarte w poleceniu. Zapoznaj się ze słowniczkiem GLOSSARY 

oraz ze zwrotami w ramce USEFUL! (tłumaczenie znajduje się na stronie 82) 

– zad. 2, str. 77: Przeczytaj ponownie historyjkę obrazkową (Episode 6) i zdecyduj czy zdania 

1-4 są prawdziwe (true) czy fałszywe (false). Pamiętaj, aby korzystać ze słownika jeżeli 

masz trudności w rozumieniu zdań :) 

– zad. 3, str. 77: W tym zadaniu mamy przekształcić zdania twierdzące (1-5) na zdania 

pytające oraz udzielić krótkich odpowiedzi. Zanim zaczniecie rozwiązywać to zadanie 

proszę przeanalizować tabele oraz wyjaśnienia gramatyczne dotyczące pytań z 

czasownikiem be w czasie przeszłym na str. 83. 

– Tutaj link do przykładowego filmiku z objaśnieniami czasu przeszłego Past Simple z 

czasownikiem to be: 

https://www.youtube.com/watch?v=IxSO1LQpJHg 

Przykład 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=IxSO1LQpJHg


Zdanie twierdzące: Sue was in a taxi. 

Pytanie: Was Sue in a taxi? 

...i krótko odpowiadamy: No, she wasn't. 

- zad. 4, str. 77: Ułóż pytania szczegółowe z rozsypanki wyrazowej 1-3 i dopasuj odpowiedzi a-c. 

 

 Aby pomóc w skutecznej nauce słownictwa poprzez gry i zabawy można korzystać z 

aplikacji Quizlet. Tutaj link z przykładowymi zestawami słówek do podręcznika Brainy – klasa 5:   

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets 

 Z pomocą Rodziców można również skorzystać z dostępu do Brainy klasa 5 Student's 

Practice Kit. Kod dostępu do pakietu interaktywnych zabaw edukacyjnych znajduje się na 

wewnętrznej stronie okładki Zeszytu Ćwiczeń. 

 Bardzo proszę o przesyłanie rozwiązań zadań np. w postaci zdjęć jeśli jest taka możliwość, 

na mój adres e-mail: sylwiam_88@op.pl. Proszę również o przesłanie rozwiązań zadań z ubiegłego 

tygodnia. W razie jakichkolwiek trudności i pytań proszę się ze mną kontaktować mailowo. 

 

Pozdrawiam! 

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets
mailto:sylwiam_88@op.pl

