
WYMAGANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW KLASY III W OKRESIE NAUKI ZDALNEJ OD 27.04 DO

24.05 2020R.

28.04.2020r. Nazywanie zwierzat. Nauka piosenki „Frogs and birds” uczeń: nazywa 
dzikie zwierzęta: crocodiles, frogs, birds, antelopes oraz ich pożywienie: bugs, seeds, grass, 
meat, leaves, śpiewa piosenkę, czyta głośno tekst piosenki.

05.05.2020r. Nazywanie zwierząt i ich pożywienia. Słuchanie ze zrozumieniem. 
Odpowiadanie na pytanie What do (….) eat? Uczeń: nazywa zwierzęta i ich pożywienie, 
słucha ze zrozumieniem zdań, przepisuje je poprawnie, odpowiada na pytanie

08.05.2020r.Nazywanie zwierząt, nauka łamańca językowego, stosowanie przeczenia 
don’t. Uczeń: nazywa zwierzęta i ich pożywienie, czyta łamaniec językowy, czyta ze 
zrozumieniem.

12.05.2020r. Słuchanie historyjki obrazkowej. Uczeń: słucha ze zrozumieniem historyjki, 
czyta tekst z podziałem na role, odpowiada na pytania, uzupełnia zdania nazwami pożywienia

15.05.2020r. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach – czytanie ze zrozumieniem. 
Stosowanie poznanego słownictwa w grze obrazkowej. Uczeń: czyta ze zrozumieniem 
zagadki, odgaduje nazwę zwierzęcia na podstawie jego opisu i pożywienia, gra w grę 
utrwalając poznane słownictwo.

19.05.2020r. Utrwalenie nazw zwierząt i ich pożywienia. Opisywanie wybranego 
zwierzęcia. Uczeń: nazywa zwierzęta i ich pożywienie, czyta pytania i odpowiada na nie 
pisemnie.

22.05.2020r. Nazywanie różnych dyscyplin sportowych. Stosowanie zwrotu „Ilike”, I 
don’t like”. Uczeń: nazywa dyscypliny sportowe: swimming, surfing, riding, diving, roller 
skating, mówi o swoich preferencjach używając zwrotów „ I like”, „I don’t like”

19.05. kończymy rozdział o zwierzętach, pytam nazw zwierząt i ich pożywienia. Do oceny 
jest również śpiewanie piosenki „Frogs and birds” str. 53 podręcznik oraz czytanie historyjki 
str. 56

Prace pisemne do oceny – zad. 5 str. 52 ( na czwartek 07.05) zad. 14 str. 57 ( na poniedziałek 
18.05) tylko z tych prac robimy zdjęcia i wysyłamy do mnie.

Bardzo proszę o terminowe wysyłanie zdjęć prac do godz. 19.00 ponieważ ja też muszę mieć 
czas je sprawdzić, ocenić i wkleić do folderu klasy bez konieczności robienia tego w nocy. 
Szanujmy swój czas nawzajem.


