
Klasa III a,b,c,d- materiał na dni 11.03-23.03 

ZADANIE 1 

Przesyłam 3 wierszyki o wiośnie. Proszę, aby uczniowie wybrali jeden z nich i się go nauczyli recytować. Gdy wrócimy 

do szkoły każdy go wyrecytuje. Można również przesłać nagranie na adres aleksandra.farynowicz@spnr51.poznan.pl 

 

1. SPRING FROM MY WINDOW 

 

Spring from my window. 

I can see ... 

It’s sunny, it’s sunny. 

It’s perfect for me ! 

 

I can smell the flowers. 

I can see the colours. 

And ... What’s the big bird in the sky ? 

It’s a stork ! Black and white. 

 

Spring from my window. 

I can see ... 

It’s sunny, it’s sunny. 

It’s perfect for me ! 

 

2.A SPRING DAY 

 

Can you hear the birds? 

Can you smell the flowers ? 

Can you see the blue sky 

And the rainbow colours ? 

 

It’s a sunny spring day. 

It’s not cold, not grey. 

It’s a lovely spring day. 

Let’s be happy, sing and play ! 

 

3. MY APPLE TREE 

 

In spring, I can smell my apple tree. 

Pink and white flowers ... 

Can you see ? 

Can you smell my tree ? 

 

Look at the blue birds. 

One, two, three ... 

Can you hear ? 

They are singing songs for me ! 

Do you like my apple tree ? 

 

ZADANIE 2 

 

Proszę również, aby każdy z uczniów założył sobie zeszyt, który będzie jego słowniczkiem-Picture Dictionary. Należy 

wybrać sobie kilka kategorii np family-rodzina, food-jedzenie, school-szkoła itp. i wpisywać nowe słówka z danej 

kategorii i wykonać do każdego z nich obrazek. Można robić przez cały okres edukacji domowej. 

http://3.my/


 Warto korzystać z platformy Macmillana, która udostępnia materiały do naszego podręcznika (kod znajduje się na 

okładce kart pracy). 

ZADANIE 3 

Proszę, aby w ramach realizacji Podstawy Programowej uczniowie klasy 3 nauczyli się nazw miesięcy- pisać i czytać 

również. Podsyłam link do strony, która może ułatwić pracę. 

 

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/miesiace-po-angielsku/ 

ZADANIE 4 

Bardzo proszę, aby uczniowie klas 3 wykonali krótką historyjkę obrazkową/ komiks z bardzo prostymi dialogami. 

Proszę wykorzystać poznane dotąd zwroty, wyrażenia, zdania. Tematyka dowolna. Zdjęcia/ skany wykonanych prac w 

miarę możliwości proszę mi przesłać na e-mail: aleksandra.farynowicz@spnr51.poznan.pl do poniedziałku rano 

(23.03). 

 

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/miesiace-po-angielsku/
mailto:aleksandra.farynowicz@spnr51.poznan.pl

