
Klasa 7             25. 05  poniedziałek 

ZAGADNIENIE   1    Dzień wolny   

 Dzisiaj nauczymy się opowiadać ,jak spędzamy czas wolny. 

1.Zapiszmy słówka do lekcji: 

Свободное время- czas wolny     выходной день- w weekend, wolne dni     

уик-энд  - weekend       готовить уроки -  odrabiać pracę domową  обычно- zwykle 

  раз два раза в неделю –raz, dwa razy w tygodniu           завтра –jutro      

 кострюля - garnek                     туфли- pantofelki                           тренировка – trening    

тест по биологии- test z biologii                  гулять -spacerować 

Najpierw musimy wytłumaczyć sobie , co to znaczy mieć 1. Weekend 2. Czas wolny. 

 2. Oczywiście, są to dwa różne terminy. Zapoznajmy się z tekstem 1/ 56 , dowiedzmy się , 

jakie jest hobby Maszy i co robi dzisiaj. Odpowiedzcie na pytania: 

1. Co dzisiaj robi Masza? 

2. Jakie hobby ma Masza? 

3. Jakie hobby ma Łukasz? 

4. Kiedy mają treningi? 

5. Kiedy przyjaciele  będą rozmawiać na skype? 

Pod tekstem widzimy dwie ramki i dwa wykrzykniki. Przeczytajmy!  

3.Za chwilę dowiemy się jak spędzają wolny czas wasi rówieśnicy.  Przed nami zad. 2/ 56 

Do każdej osoby mamy przypisać obrazek związany z ich ulubionym zajęciem. Bardzo powoli 

i uważnie czytajcie teksty. Na koniec zdecydujecie , które zdania są prawdziwe, a które nie. 

Zad. b/ 57 zielona tabelka 

KLUCZ: 1 +       2-       3 -     4+        5 -          6 –          7 + 

Praca domowa bez przesyłania . 1,2,3  /  54  ćwiczenia       Klucz do zadań  

 

 

 



Klasa 7             27 . 05  środa 

ZAGADNIENIE  2     Co robisz w wolnym  czasie? 

 Dzisiaj nauczymy się opowiadać ,jak spędzamy czas wolny z określeniem częstotliwości 

wykonywanych czynności. 

Popatrzmy na zad. 3/ 57     Zapoznajmy się ze słownictwem w tabeli. 

Możemy teraz opowiedzieć , co robią osoby w wolnym czasie.  

Np. Вечером моя сестрт ходит на прогулку. /wieczorem moja siostra chodzi na spacer/ 

Napiszmy zdania o mamie, bracie, tacie i babci.  

Teraz przetłumaczcie określenia czasu z zad. 4/ 57  Popatrzcie, czy prawidłowo 

przetłumaczyliście słówka. 

 

Zeszyt ćwiczeń str 55  Bardzo proszę uzupełnijcie tekst w ćwiczeniach i zwróćcie uwagę na 

odmianę czasowników. Klucz poniżej 

 

 

Praca domowa do  przesyłania  w dniu 27.05 do godz. 20.00 

                      4/ 55 zeszyt ćwiczeń  

 


