
Zdalne nauczanie - język angielski  15.04-26.04 

Klasa 6 

 

Lekcja 9: Wyposażenie kuchni. 

 

Słownictwo związane z wyposażeniem kuchni. Przyimki określające miejsce (on, under, in 

front of, between, next to). Określanie położenia sprzętów kuchennych. Opisywanie sprzętów 

kuchennych. Podręcznik str. 61, zeszyt  ćwiczeń str. 44, aplikacja quizlet.  

 

 

Lekcja 10:  Historyjka obrazkowa Calm down! 

 

 Wyrażenia There was / there were: zdania twierdzące, przeczące, pytania i krótkie 

odpowiedzi. Opisywanie wyglądu miejsca w przeszłości. Zadawanie pytań o to, czy coś się 

gdzieś znajdował, i odpowiadanie na nie.  Podręcznik str. 62-62.  

 

 

Lekcja 11: Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. 
 

Utrwalenie użycia czasu Past Simple: was/ wasn’t/were/ weren’t/ there was/ there were. 

Ćwiczenia gramatyczne. Zadania online, karty pracy.  

 

Lekcja 12: Gotowanie i przepisy kulinarne. 

 

Nazywanie składników potrawy oraz czynności, jakie trzeba wykonać podczas gotowania 

przygotowanie przepisu kulinarnego. Podręcznik str. 65. 

 

Lekcja 13:  Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 5. 
 

Nazywanie sprzętów i czynności w kuchni. Opisywanie wydarzeń przeszłych przy użyciu 

czasownika be. Powtórzenie zagadnień gramatycznych z rozdziału 5. 

 

 

Lekcja 14: Test. Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5. 

 

Głównym celem testu jest sprawdzenie znajomości słownictwa z tematów: Żywienie 

(artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, nawyki żywieniowe), Dom (wyposażenie 

domu/kuchni), oraz następujących konstrukcji gramatycznych: zdania twierdzące, przeczące i 

pytające z czasownikiem be w czasie Past simple, jak również zdania twierdzące, przeczące i 

pytające ze strukturą there was / there were. Ponadto, test weryfikuje znajomość funkcji 

językowych, takich jak: pytanie o przepis i podawanie przepisu na jakąś potrawę.  

 



 

Lekcja 15:  Earth Day    Poznawanie zwyczajów związanych z Dniem Ziemi (23 

kwietnia). 

Poznanie słownictwa z zakresu zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego. Praca  

projektowa.  

 

 

Lekcja 16: Choroby, objawy i sposoby leczenia 

 

Nazywanie objawów i chorób. Zadawanie pytań o dolegliwości/choroby i odpowiadanie na 

nie. Opisywanie sposobów działania w związku z różnymi objawami chorobowymi. 

Podręcznik str. 70–71. 

 

 

 

 

 

Link do podręcznika Brainy 6 online: https://online.flippingbook.com/view/803307/ 

Link do zeszytu ćwiczeń Brainy 6 online:  https://online.flippingbook.com/view/532723/ 

 

Link do pobrania nagrań do podręcznika: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

(klasy 5-8-→ Brainy klasa 6,→ student’s audio → pobierz)  

Link do pobrania nagrań do zeszytu ćwiczeń: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

(klasy 5-8-→ Brainy klasa 6,→workbook audio→ pobierz) 

 

 

 

Nauczycielka języka angielskiego 
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