
9LEKCJA 1

1a. Proszę słuchać i powtarzać.

1b. Proszę podpisać rysunki wyrazami z ćwiczenia 1a.

spokojna wieś     cenny zabytek     głębokie jezioro     wielkie miasto
szeroka rzeka     piaszczysta plaża     wysoka góra     granica kraju

drogi hotel     obóz sportowy     ciekawe muzeum     kolorowy namiot
duże ognisko     zielony las     zamek z piasku     niebieskie morze

Lekcja 1

Jak zwykle spędzasz wakacje?

0. ...........................
..............................

4. ...........................
..............................

8. ...........................
..............................

1. ...........................
..............................

5. ...........................
..............................

9. ...........................
..............................

12. .........................
..............................

13. .........................
..............................

14. .........................
..............................

15. .........................
..............................

10. .........................
..............................

11. .........................
..............................

2. ...........................
..............................

6. ...........................
..............................

3. ...........................
..............................

7. ...........................
..............................

niebieskie 
morze
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spacerować    zwiedzać    leżeć    jeździć    spać    chodzić   opalać się    siedzieć    nocować

Jechać w góry czy nad morze?

2a. Proszę uzupełnić diagramy odpowiednimi słowami z ramki i głośno 
je przeczytać.

nad morze
nad jezioro
nad rzekę

do babci i dziadka
do dziadków
do cioci i wujka

w wynajętym domku
w hotelu

miasto
zabytki
muzeum

na wakacje
na wycieczkę
na obóz sportowy

za granicę

w góry

po górach

przy ognisku na plaży

pod namiotem

po plaży
po lesie
po mieście

1. .............................

2. .............................

4. .............................

6. .............................

3. .............................

5. .............................

................................

7. .............................

................................
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2b. Proszę uzupełnić tekst brakującymi słowami.

Gdzie polskie dzieci spędzają wakacje?

Tylko 42% (procent) polskich dzieci wyjeżdża ………0 wakacje. Reszta wolny czas 
spędza ………1 domu lub jedzie ………2 dziadków. Rodzice chętnie zabierają swoje 
dzieci ………3 morze albo ………4 jezioro. Kiedy najmłodsi kąpią się i budują zamki  
z piasku, ich rodzice opalają się ………5 plaży.

Bardziej aktywni ludzie wyjeżdżają ………6 góry, chodzą ………7 lesie, zwiedzają 
zabytkowe miasta i muzea. Wiele osób wyjeżdża też ………8 granicę, żeby poznać nowe 
kraje, kultury i języki. 

Polacy najczęściej śpią ………9 hotelach lub ………10 wynajętych domkach. Osoby, które 
lubią siedzieć wieczorem ………11 ognisku, wybierają nocleg ………12 namiotem.

na

3. Proszę posłuchać piosenki, ułożyć słowa w odpowiedniej kolejności 
i zaśpiewać.

Kolorowe lato – jak zwykle co roku
…… z walizką zjawiło się lato nad morzem.
…… lato kolorowe
…… sypnie pomysłami.
…… Jak zwykle co roku o tej samej porze
…… Nie będzie w wakacje nikt nudził się z nami.
…… Kolorowe lato,
…… porwało do tańca motyle na łące.
…… Gdy kapelusz zdejmie,
…… Rzuciło promyków złocistych tysiące,
…… włożyło słomkowy kapelusz na głowę.

1

Wykonawca: Fasolki
Album: „Przeboje Pana Tik Taka”

 REBUS

Hasło: .................................................................................................................................

+ c +

sz zioroń = cha rze = wa
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4b. Proszę zaznaczyć, czy podane zdania są prawdziwe (P) czy 
nieprawdziwe (N).

0 Dominik pisze swój blog w czasie wakacji. P / N
1 Dominik jest zmęczony po wakacjach. P / N
2 Dominik co roku jeździ na obóz. P / N
3 Obóz trwa dwa pełne tygodnie. P / N
4 Na obozie dzieci spędzają czas bardzo aktywnie. P / N
5 Na obozie dzieci nie mogą wchodzić do jeziora. P / N
6 Na obozie można jeść pieczone kiełbaski. P / N
7 Na obozie nie ma dyskotek. P / N
8 Na obozie dzieci nie tęsknią za komputerem. P / N

W wakacje lubię leniuchować

4a. Proszę przeczytać wpis na blogu i powiedzieć, jak Dominik zwykle 
spędza wakacje.

DOMINIK.NOWAK
DzieńZaDniem

  

07 IX /poniedziałek/

Cześć! To znowu ja – Dominik. Wracam do Was po wakacyjnej przerwie! Jestem 
wypoczęty i pełen energii na nowy rok szkolny. Pewnie zastanawiacie się, co robiłem  
w wakacje. Tradycyjnie! Co roku jeżdżę na obóz dla dzieci. Czasami jeżdżę w góry,  
a czasami nad morze. Zazwyczaj spędzam tam 10 dni.

Obozy są fajne i nie da się na nich nudzić. Jeździmy zwiedzać różne miasta, 
chodzimy na wycieczki po lesie, dużo pływamy, gramy w piłkę na plaży, są konkursy 
na największy zamek z piasku i... robimy jeszcze dużo innych ciekawych rzeczy.  
A wieczorami siedzimy przy ognisku, śpiewamy piosenki i jemy kiełbaski. Czasami 
jest też dyskoteka.

Wyobraźcie sobie, że przez cały ten czas nie oglądamy telewizji, nie korzystamy  
z komputera ani Internetu. I nikomu tego nie brakuje, bo po prostu nie ma na to 
czasu.
A Wy, gdzie zwykle spędzacie wakacje? 
Dominik

O mnie Moja klasa Strona główna Kontakt

DzieńZaDniem
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5b. Proszę napisać na podstawie wiersza, co robimy w wakacje.

0. …………………........................................................................................…………………
1. …………………........................................................................................…………………
2. ……………….........................................................................................…………………
3. ………………......................................................................................…………………...
4. ……………….........................................................................................…………………
5. ……………….........................................................................................…………………
6. ……………….........................................................................................…………………
7. ……………….........................................................................................…………………
8. ……………….........................................................................................…………………

5a. Proszę uzupełnić tekst wiersza czasownikami z ramki, a następnie 
posłuchać nagrania, sprawdzić swoje odpowiedzi i samodzielnie go 
przeczytać.

Najlepsze są wakacje

Każdy z Was mi przyzna rację,
że najlepsze są wakacje,
można ………………………….0 na Mazury
lub nad morze albo w góry.

Można w lesie biwakować
i w namiocie ………………………….1,
można w cieniu ………………………….2

lub w jeziorze „żabką” ………………………….3.

Można też całymi dniami
………………………….4 piłkę z kolegami,
można z tatą ………………………….5 ryby
albo w lesie ………………………….6 grzyby.

Można sobie leniuchować,
nocą gwiazdy ………………………….7,
można także długo ………………………….8,
bo nie trzeba rano wstać.

pływać   zbierać   jechać   obserwować   spać   kopać
przenocować   odpoczywać   łowić

jechać

Autor nieznany
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/najlepsze-sa-wakacje-24248

jeździmy na Mazury, nocujemy w namiocie
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6a. Proszę znaleźć wyrazy w wężu literowym i wpisać je  
w odpowiednie miejsca.

5c. Proszę zapytać kolegów, co robią w wakacje, a następnie głośno 
przeczytać ich odpowiedzi. Uwaga! Każdy powinien wymienić 
minimum 3 czynności. 

imię Co robi?
0 Ewa gra w piłkę, długo śpi, czyta książki
1
2
3
4
5

Jeździsz pociągiem czy latasz samolotem?

jeździć ..............................
pływać ............................latać ............................ chodzić ............................

.............................. ..............................

    
  a

lsa
mochodemgjnsamolotemakbywpieszojfa!statkiem?jidautobusemfanjpociągiemth

samochodem

jeździć chodzić pływać latać

(ja) jeżdżę pływam

(ty) jeździsz chodzisz latasz

on, ona, ono
pan, pani lata

(my) chodzimy

(wy) pływacie

oni, one
państwo jeżdżą latają

6b. Czy pamiętasz? Proszę uzupełnić tabelę odpowiednimi formami 
czasowników.

0 1

43

2

5
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6c. Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi formami czasowników.
0. Jak często (ty / jeździć) ..................... samochodem?

1. Zwykle (ja / chodzić) ................................ do szkoły pieszo, ale kiedy pada deszcz,  

    (jeździć) ..................... tramwajem.

2. Jak często (wy / latać) ..................... do ciepłych krajów?

3. Mój wujek jest marynarzem i często (pływać) ..................... statkiem do Afryki.

4. Państwo Malinowscy nigdy nie (latać) ..................... samolotem, bo się boją.

5. Zimą często (my / chodzić) ............................. po lesie.

6. Moi rodzice co roku (oni / jeździć) ..................... na wakacje za granicę.

jeździsz

6d. Proszę powiedzieć, czym zwykle podróżujesz w wakacje?

7. Co oni zwykle robią w wakacje? Proszę posłuchać i uzupełnić tabelę.

Piotrek Franek Weronika

Kim jest? uczniem

Dokąd zwykle jeździ? za granicę nad Morze Czarne

Czym podróżuje? lata samolotem

Gdzie śpi? w tanich hotelach

Z kim spędza wakacje?

Co lubi robić  
w wakacje?

lubi:
- spacerować po 
lesie

8. Napiszcie na kartkach, gdzie i jak zwykle spędzacie wakacje. Uwaga! 
Nie piszcie swoich imion. Pomieszajcie kartki, wylosujcie po jednej, 
przeczytajcie głośno i zgadnijcie, kto to napisał.
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Zegar i czas

Tik i tak. Tik i tak.
Któż to ..........................0 aż tak?
Każde tik i każde tak
..........................1 ludziom ważny znak.

..........................2 godzina na śniadanie,
na zabawę, na czytanie.
..........................3 też we śnie godziny,
bo czas nie ..........................4, gdy my ..........................5.

Bo czas ..........................6 niczym rzeka,
wciąż do przodu, nie ..........................7

na brak czasu, na spóźnienie,
na zbyt krótkie okamgnienie.

Tik i tak. Tik i tak.
Taki rytm w zegarze ..........................8.
W równym rytmie tak od lat 
..........................9, jak jest stary świat.

spieszy się

10. Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki, a następnie posłuchać 
piosenki, sprawdzić odpowiedzi i zaśpiewać.

gra    jest    płynie    biegną    
narzeka    słychać    spieszy się    

śpi    daje    śpimy

Słowa i muzyka: 
Mariusz Matuszewski, Maria Lorek

Wykonanie: Łejery

Przepraszam, która godzina?

3 4

9. Jak myślisz, kim oni są? Jak spędzają wakacje? Dokąd jeżdżą?  
Co lubią robić? Czym podróżują?

1 2
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gra    jest    płynie    biegną    
narzeka    słychać    spieszy się    

śpi    daje    śpimy

11a. Czy pamiętasz, jak się po polsku liczy do 60? Proszę wspólnie 
głośno policzyć.

11b. Proszę uzupełnić godziny.

1:00 ........................................................

2:00 ........................................................

3:00 ........................................................

4:00 ........................................................

5:00 ........................................................

6:00 ........................................................

7:00 ........................................................

8:00 ........................................................

9:00 ........................................................

10:00 ......................................................

11:00 ......................................................

12:00 ......................................................

13:00 ......................................................

14:00 ......................................................

15:00 ......................................................

16:00 ......................................................

17:00 ......................................................

18:00 ......................................................

19:00 ......................................................

20:00 ......................................................

21:00 ......................................................

22:00 ......................................................

23:00 ......................................................

24:00 ......................................................

czwarta

jedenasta

siedemnasta

dwudziesta pierwsza

11c. Proszę słuchać wyrazów z ćwiczenia 11b i powtarzać.

Uwaga! 
Ile?

2 – dwa
12 – dwanaście

20 – dwadzieścia

Która godzina?
2:00 – druga

12:00 – dwunasta
20:00 – dwudziesta

dwudziesta trzecia

dwudziesta pierwsza

dziewiętnasta

dziesiąta

dwunasta
dwudziesta druga

dwudziesta czwarta

siedemnasta

piętnasta

pierwszadwudziesta

trzynasta

czternasta

siódma

piąta dziewiąta

jedenasta

szósta

trzecia
osiemnasta

szesnasta

ósma

czwarta

druga
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11d. Proszę połączyć ze sobą odpowiednie godziny.

12a. Proszę przeczytać, jak podajemy godziny w języku polskim.

Uwaga! 
15 minut = kwadrans
godzina 12:00 = południe
godzina 24:00 = północ

Styl oficjalny (24 h) Styl nieoficjalny (12 h)

18:00 osiemnasta szósta

10:10
22:15

dziesiąta dziesięć
dwudziesta druga piętnaście

dziesięć po dziesiątej
piętnaście (kwadrans) po dziesiątej

8:30
20:30

ósma trzydzieści
dwudziesta trzydzieści

wpół do dziewiątej
wpół do dziewiątej

5:45
17:50

piąta czterdzieści pięć
siedemnasta pięćdziesiąt

za piętnaście (kwadrans) szósta
za dziesięć szósta

czwarta

czwarta pięćdziesiąt czwarta dziesięć

czwarta trzydzieści
wpół do piątej

dziesięć po czwartejza dziesięć piąta

12

6

3

4

57

8

10

11 1
13

14

15

16
17

18
19

20

21

22
23

24

2

9

14:00 13:00

16:00

15:00

20:00

23:00

24:00

21:00

17:00

19:0022:00
18:00

8:00

9:00

10:001:00

3:00

4:00
5:00

6:00

7:00

12:00

11:00

2:00

12

6

3

4

57

8

10

11 1

2

9
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12b. Proszę zapisać podane godziny cyframi.

12c. Proszę połączyć takie same godziny.

12d. Proszę napisać godziny w stylu oficjalnym i nieoficjalnym.

0. osiemnaście po piątej – ......... / .........

1. za kwadrans dziewiąta – ......... /.........

2. wpół do dwunastej – ......... /.........

3. za dwadzieścia trzecia – ......... /.........

4. pięć po czwartej – ......... /.........

5. za dwie siódma – ......... /.........

5:18 17:18

0. dziewiąta trzydzieści

1. szesnasta czterdzieści pięć

2. siódma czterdzieści

3. dwudziesta druga pięćdziesiąt

4. dwunasta trzydzieści

5. dwudziesta trzecia trzynaście

6. dwudziesta druga dwadzieścia

a. za dziesięć jedenasta

b. wpół do pierwszej

c. trzynaście po jedenastej

d. wpół do dziesiątej

e. za kwadrans piąta

f. dwadzieścia po dziesiątej

g. za dwadzieścia ósma

12 12

6 6

3 3

4 4

5 57 7

8 8

10 10

11 111 1

2 2

9 9

12

6

3

4

57

8

10

11 1

2

9

0. ..........................................
.........................................

3. ..........................................
.........................................

1. ..........................................
.........................................

4. ..........................................
.........................................

2. ..........................................
.........................................

5. ..........................................
.........................................

Jest trzynasta dziesięć
Jest dziesięć po pierwszej

12 12 12

6 6 6

3 3 3

4 4 4

5 5 57 7 7

8 8 8

10 10 10

11 11 111 1 1

2 2 2

9 9 9
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Serdeczne pozdrowienia z wakacji!

12e. Proszę posłuchać nagrania i uzupełnić godziny w planie dnia obozu
sportowego dla młodzieży.

6. ..........................................
.........................................

7. ..........................................
.........................................

8. ..........................................
.........................................

12 12 12

6 6 6

3 3 3

4 4 4

5 5 57 7 7

8 8 8

10 10 10

11 11 111 1 1

2 2 2

9 9 9

13a. Proszę uzupełnić pozdrowienia z wakacji odpowiednimi 
fragmentami.

1. Droga Kasiu
2. Twój ukochany wnuczek!
3. Wakacyjne pozdrowienia ze słonecznej
4. P.S.

5. Serdeczne pozdrowienia z wakacji dla
6. Moc pozdrowień z Karpat!!!
7. Przesyłam serdeczne pozdrowienia  
     z kolonii.

Plan dnia na obozie sportowym
.......... – pobudka
8:00 – poranna gimnastyka
.......... – śniadanie
9:30 – trening tenisa
.......... – przerwa
11:15 – wycieczka rowerowa wokół jeziora
.......... – przygotowanie do obiadu
13.15 – obiad
.......... – odpoczynek
.......... – mecz siatkówki 
(dziewczyny kontra chłopaki)
.......... – czas wolny
18.45 – kolacja
.......... – wieczorne śpiewanie przy ognisku
.......... – wieczorna toaleta
.......... – cisza nocna
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Kochana Babciu!
.......................................
.........................................
Wszystko tu jest super! Mam fajnych 
kolegów. Zajęcia są ciekawe,   
a jedzenie smaczne. Tylko tęsknię  już 
trochę za komputerem.
.....................................

Weronika Nowak
ul. Pogodna 1
20-567 Lublin

13b. Proszę raz jeszcze przyjrzeć się kartkom z wakacji i odpowiedzieć 
na pytania.

a) Jak zwracamy się do osoby, do której piszemy?
b) Jak rozpoczynamy pozdrowienia z wakacji?
c) Co piszemy, kiedy chcemy dodać jakąś informację na końcu?
d) Jak w Polsce zapisuje się adres?
e) Co dopisujemy do adresu, jeśli wysyłamy kartkę z zagranicy?

....................................................... !
.........................................................
Pogoda jest wspaniała,  
a widoki cudowne. Codziennie
chodzimy po górach  
i kąpiemy się w zimnej rzece.
Szkoda, że Cię tu z nami nie ma.
Agnieszka i Beata

Katarzyna Toczek
ul. Boska 14/5
34-674 Kraków

..................................................

..................................................

............................. Turcji
przesyłają
Bartek, Małgorzata, Piotr 
i Ania.
......... Jedzenie jest pyszne. 

Nie chcemy wracać do domu.

Katarzyna Toczek
ul. Boska 14/5
34-674 Kraków
POLAND

.......................................... 
......................... Pani Dyrektor
i wszystkich Nauczycieli
przesyła
Ewelina Miętkiewicz

P.S. Wakacje są super, ale 
tęsknię już trochę za szkołą.

Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Mądra 18
45-670 Baranów

1

2

3

4
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Projekt
Proszę przynieść do szkoły brystol, nożyczki, klej, kolorowe gazety, 
kredki itp. i przygotować kartkę wakacyjną z miejsca, do którego bardzo 
chcielibyście pojechać. Proszę wymienić się kartkami.

Proszę słuchać i powtarzać.

Proszę uzupełnić litery, a następnie posłuchać nagrania i przeczytać.

Proszę uzupełnić zdania, a następnie posłuchać nagrania i przeczytać.

I

IV

II

Fonetyka i ortografia

a) dwa – druga
dwanaście – dwunasta
dwadzieścia – dwudziesta
dwadzieścia dwa – dwudziesta druga

Proszę słuchać i powtarzać.III

a) trzy – trzecia
cztery – czwarta
pięć – piąta
sześć – szósta
siedem – siódma
osiem – ósma
dziewięć – dziewiąta
dziesięć – dziesiąta

b) jedenaście – jedenasta
trzynaście – trzynasta
czternaście – czternasta
piętnaście – piętnasta
szesnaście – szesnasta
siedemnaście – siedemnasta
osiemnaście – osiemnasta
dziewiętnaście – dziewiętnasta

b) dwa – druga
dwanaście – dwunasta
dwadzieścia – dwudziesta
dwadzieścia dwa – dwudziesta druga

a) Piotrek ma (2) …………….......... telefony.
b) Jest godzina (2) …………….......... .
c) Moja siostra ma (12) ………………...............……….. lat.
d) Godzina (12) …………………………… to inaczej południe.
e) Doba ma (24) ……………………………………………………… godziny.
f) Godzina (24) ……………………………………………………………… to północ.

Która godzina?
a) 10:10 – dziesi__ć po dziesi__tej
b) 3:13 – trz__na__cie po trz__ciej
c) 4:14 – czt__rna__cie po czw__rtej
d) 5:15 – pi__ta pi__tna__cie

e) 16:6 – sz__sna__ta sze__ć
f) 6:43 – za si__demna__cie si__dma
g) 8:18 – __siemna__cie po __smej
h) 8:51 – za dziewi__ć dziewi__ta

ę ą


