
WYKAZ  TREŚCI PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III W
CZASIE NAUKI ZDALNEJ OD 25.05.2020R. DO 25.06.2020R.

26.05.2020r. wtorek

Lekcja kulturowa Mother’s Day. Uczeń:

Poznaje słownictwo związane z Dniem Matki – Mother’s Day, potrafi określić położenie 
obiektów na rysunku z użyciem przyimków; on, behind, in front of, next to, wykonuje laurkę 
dla mamy

29.05.2020r. piątek

Określanie upodobań innych osób- He/ She za pomocą czasownika like. Uczeń;

Buduje poprawne zdania o sportach jakie lubią i jakich nie lubią inni (He, she), uzupełnia 
zdania poprawnymi formami czasownika „like”, czyta ze zrozumieniem krótkie zdania.

02.06.2020r. wtorek

Zadawanie pytań o ulubione sporty innych osób(He, she) i odpowiadanie na nie. Nauka 
rymowanki. Uczeń:

Zadaje pytania i odpowiada na nie na podstawie ilustracji, zaznacza właściwą formę 
czasownika „like” w zdaniach, potrafi powtórzyć rymowankę

05.06.2020r. piątek

Słuchanie historyjki obrazkowej, czytanie dialogów z podziałem na role. Uczeń:

Słucha ze zrozumieniem historyjki, potrafi odegrać na jej podstawie krótką scenkę, czyta 
poprawnie dialogi w historyjce, uzupełnia zdania poprawnymi formami czasownika „like”, 
czyta ze zrozumieniem pytania i odpowiada na nie.

09.06.2020r. wtorek

Czytanie ze zrozumieniem zagadek o dzieciach, rozwiązywanie ich, nazywanie dyscyplin 
sportowych, gra w grę językową. Uczeń:

Czyta ze zrozumieniem zagadki i rozwiązuje je, nazywa dyscypliny sportowe przedstawione 
na ilustracjach, gra w grę językowa utrwalającą poznane słownictwo.

12.06.2020r. – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

16.06.2020r. – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

19.06.2020r. piątek

Utrwalenie słownictwa związanego ze sportem, nazywanie swoich preferencji sportowych 
oraz preferencji innych osób, sprawdzian wiadomości. Uczeń:



Nazywa swoje preferencje sportowe oraz innych osób na podstawie ilustracji, nazywa 
dyscypliny sportowe, uzupełnia zdania i poprawnie zapisuje formy czasownika „like”, śpiewa
poznaną piosenkę.

23.06.2020r. wtorek

Powtórzenie i utrwalenie słownictwa oraz piosenek i rymowanek poznanych w klasie 3. 
Uczeń: nazywa obiekty stosując słownictwo poznane podczas nauki w klasie 3, śpiewa 
poznane piosenki, uzupełnia zdania poprawnie przepisując wyrazy.

26.06.2020r. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

MONITOROWANIE OSIĄGNIĘĆ I OCENIANIE:

Ocenie podlega;

- śpiewanie piosenki „I like surfing” str. 61 podręcznik

- czytanie głośne tekstu piosenki oraz dialogów z historyjki obrazkowej str. 64 podręcznik

- zadania pisemne – zad. 10 i 11 str. 63 ćwiczenia, zad. 14 str. 65 ćwiczenia – proszę o 
wysłanie zdjęć odpowiednio do 18.06 ( zad. str. 63) i 22.06.(zad. str. 65)

- nazywanie dyscyplin sportowych które lubi i nie lubi uczeń oraz jego kolega lub koleżanka

- zadawanie pytań o ulubione sporty innych

23.06.2020r. podam ocenę opisową ucznia na zakończenie klasy 3

PROSZĘ O TERMINOWE WYSYŁANIE ZDJĘĆ PRAC PISEMNYCH NA OCENĘ


