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Lekcja 4

To już umiesz!

1. Proszę rozwiązać krzyżówkę.

2. Proszę dopisać przymiotniki z ramki do podanych rzeczowników.  
Jakie inne przymiotniki pasują do wymienionych wyrazów?
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1. Śpimy pod nim w lesie.
2. Pieniądze, które dzieci dostają  
    od rodziców.
3. Możemy go zrobić z owoców  
    i warzyw.
4. Zrobiony z kwiatów.
5. Piaszczysta nad morzem.
6. Godzina 12:00 w dzień.
7. Nie pamiętać.
8. Jest pomiędzy różnymi krajami.
9. Do zębów.

10. Rodzaj tylko dla mężczyzn.
11. Kiedy mam mało czasu, muszę  
        się…

Hasło: ………….............…………………….......................…………

ciemny      trzygwiazdkowy      zabytkowy      duży      stare      czysta
historyczne      językowy      wysokie

0. zamek – …........................................…………………………………………………………………..
1. rzeka – ……………………………………..........................................………………………………..
2. las – …………………………………………..........................................………………….…………..
3. góry – ………………………………………..........................................………………….…………..
4. namiot – ……………………………………………..........................................……………………..
5. hotel – ……………………………………………..........................................………………………..
6. muzeum – ……………………………………….......................................…………………...……..
7. obóz – …………………………………………………................................................……………..
8. miasto – …………………………………….............................................…………………………..

zabytkowy, piękny, wielki
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3. Proszę uzupełnić tekst brakującymi wyrazami: w, do, nad, na, za, po, do, 
przy, pod.

4a. Która godzina? O której godzinie? Proszę napisać godziny słowami.

4b. Proszę na kartce opisać swój zwykły dzień. Godziny proszę napisać 
cyframi. Następnie proszę się wymienić kartkami z kolegą lub koleżanką  
i słownie napisać godziny, które znalazły się w opisie.

Nauczycielka: Dzieci, co robiłyście ……0 wakacje?

Piotrek: Ja byłem z rodzicami …..…1 granicą. Pojechaliśmy …..…2 Madrytu – to 

stolica Hiszpanii. Było świetnie! Spaliśmy …..…3 hotelu, codziennie chodziliśmy 

…..…4 wycieczki …..…5 mieście, zwiedzaliśmy muzea, a …..…6 obiady chodziliśmy 

…..…7 restauracji.

Ewelina: Jak co roku pojechałam …..…8 cioci …..…9 morze. Codziennie się kąpałam  

i opalałam się …..…10 plaży. Czasami jeździłam też rowerem …..…11 lesie.

Zosia: Ja byłam …..…12 obozie sportowym …..…13 Karpatach. Codziennie chodziliśmy 

…..…14 górach, graliśmy ..……15 tenisa i siatkówkę, a wieczorami siedzieliśmy …..…16 

ognisku. Pierwszy raz w życiu spałam …..…17 namiotem – to była wspaniała przygoda.

w

Mój zwykły dzień

W soboty budzę się o (9:00) ………………………………….0. Od poniedziałku do piątku 

wstaję o (6:40) ……………………………………………..1, żeby nie spóźnić się do szkoły. 

Szybko jem śniadanie i o (7:20) ……………………………………………..2 wychodzę z domu. 

Lekcje mam od (8:00) ………………….3 do (13:15) ………………........……………………………..4.  

Po lekcjach idę na basen i pływam od (13:45) ………….........………………………………..5 

do (15:30) ………………………………….………..6. Potem wracam do domu, jem obiad, 

trochę oglądam telewizję i jest już (18:00) …………………………….7. Wtedy mama każe  

mi odrabiać lekcje. Zwykle siadam do książek około (18:30) ……..….............………… 

………………...….............…....8 i uczę się do (20:30) …………............……………………………...9, 

a jeśli mam sprawdzian, to dłużej – nawet do (22:00) ………….....….……………………..10. 

Potem szybko się myję, w łóżku jeszcze czytam książkę i idę spać  

około (23:00) ………….....................…………………………..…………..11. O! Jest już (23:20) 

……………………….......................…..……………………..12. Pora spać. Dobranoc!

dziewiątej
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5a. Proszę posłuchać piosenki i ułożyć wersy w odpowiedniej kolejności. 
Następnie proszę zaśpiewać piosenkę.

5b. Czy w twoim kraju śpiewa się podobną piosenkę? Czym różni się ona 
od polskiej wersji?

6. Proszę dopisać po 3 rzeczowniki do podanych czasowników.

7. Proszę napisać, co możemy kupić w tych sklepach. Proszę wymienić 
minimum po 5 rzeczy. 

Panie Janie!
….. Panie Janie, panie Janie!
….. Nie bądź leń, nie bądź leń!
….. Rano wstań, rano wstań!
….. Słońce dawno wstało.
….. Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją:
….. Panie Janie, panie Janie!
….. Obudź się, obudź się!
….. bim, bam, bom, bim, bam, bom.
….. Słońce dawno wstało.

1

0. spóźnić się – …..……………………………………...................................…………..……….......
1. pokłócić się – …..………………………………………………..………........................................
2. jeździć – ….………………………………………………….....................................……..…….......
3. zwiedzać – .….………………………………………………....................................…….…….......
4. spacerować – ………………………………………………………..................................…….......
5. zgubić – ……………………………………………………………………..........................................
6. zapomnieć – …………………………………………………....................................……………….
7. pływać – ……………………………………………………........................................……………….

a) sklep papierniczy – ……………………………………………………..................................……

b) sklep komputerowy – ……………………………………………………….................................

c) kiosk – ………………………………………………………............................................…….......

d) sklepik szkolny – ……………………………………………………….............................…….......

e) drogeria – ……………………………………………………….......................................…….......

f) sklep odzieżowy – ………………………………....……………..................................…….......

do szkoły, na autobus, na spotkanie
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9. Proszę uzupełnić tekst czasownikami w czasie przeszłym.

0. Wczoraj (ja, r.ż. / być) …...........… w kinie z moją najlepszą przyjaciółką.

1. – Wczoraj widziałam, jak (ty, r.m. / iść) ……………………….…. z mamą. 

    –  Tak, (my / iść) …………………………… do sklepu spożywczego.

2. Kiedy (urodzić się) ……………………………… twoje siostry?

3. Marek jeszcze (jeść) …………………………. obiad, kiedy (przyjść) ………………………….  

    po niego koledzy.

4. Gdy dziecko (obudzić się) …………………………., matka (dać) …………………….. mu jeść.

5. Wczoraj też nie (wy, r.nmos. / mieć) ……………….……... czasu, żeby przyjść do Janka?  

    On (myśleć) ………..…...….., że w końcu go odwiedzicie.

6. Wczoraj (ja, r.m. / być) ……………………….. w muzeum, a potem (odwiedzić)  

     ………………………… chorą babcię.

7. To niesprawiedliwe! Ty nie (r.ż. / odrobić) ……………………… pracy domowej, ale to  

    ja (r.m. / dostać) ………………………….. dwójkę!

8. – To prawda, że (wy, r.nmos. / musieć) …..........……..............……………… za karę 

 posprzątać całe mieszkanie? – Nie, (chcieć) ……………....…………. to zrobić!

byłam

Za tydzień cała moja rodzina wyjeżdża nad morze. Już spakowaliśmy dwie (duża 

walizka) ……………………………………0. Na razie są w nich tylko (nasze ubranie) 

………………………………………1, a musimy jeszcze wziąć ze sobą (sportowy but) 

..………………...........……………2, (kosmetyk) ………………….…3, (książka) ………………………4, 

(gazeta) ……………………5 i może jeszcze jakieś (gra planszowa) …………………....

......……………....................…6. Mój tata i brat chcą zabrać ze sobą także (swój 

komputer) …………...........………………………7, (tablet) ………………………8, (płyta CD) 

………………….........…………9 i oczywiście (słuchawka) ………………………………10. Tylko 

mama pamiętała o tym, że trzeba spakować (plaster) …………………………11 i (tabletka 

przeciwbólowa) …………………………...….……….......…………12. Przy okazji zapowiedziała, 

że (nasz telefon) …………………..................……………13 będą w dzień wyłączone i że  

będziemy jedli same zdrowe rzeczy: (morska ryba) ……...............…...……….………14, 

(surowe warzywo) ………………….…………..........………………15 i (świeży owoc) 

……………………………………..…16. Koniec z colą i frytkami!

8. Proszę zamienić wyrazy w nawiasach na liczbę mnogą.

duże walizki


