
Kl.8  18.05  poniedziałek       

ZAGADNIENIE 1  Powtarzamy, nie zapominamy! 

1.Dzisiaj  podsumujemy to, czego nauczyliśmy się w tym dziale. Najważniejsze zagadnienia: 

1.Rodzaje świąt i kiedy są obchodzone 

2. Odmiana czasowników : поздравлять и желать  i ich użycie w zdaniu 

3.Opis przebiegu urodzin 

4.Składanie życzeń  z danej okazji 

5.Pisanie zaproszenia i odpowiedź na nie. 

6.Odmiana czasowników E i I –koniugacji 

7.Nazwy prezentów na urodziny 

2. Najpierw przypomnijmy sobie materiał z działu, który zebrany jest w książce na str.56.-tabelka Pod 

nią są zwroty, zdania w obu językach, spróbuje je przetłumaczyć. Jeżeli potraficie wszystko 

przetłumaczyć, tzn, że dobrze opanowaliście materiał z tego działu. 

 

Praca domowa bez przesyłania : Str.29 w ćwiczeniach. Klucz poniżej. 

 

 

 



KL.8 20.05 środa 

ZAGADNIENIE 2   Trening  językowy  

1.Dzisiejsza  lekcja jest poświęcona  analizie czytanych tekstów, Będziemy bazować na naszych 

wiadomościach z ostatniego działu. Na początek zad. 1/ 57  .Czytamy tekst , a potem zaznaczmy 

zdania, które są prawdziwe, a które fałszywe. 

2. Zad 2 Tutaj będzie łatwiej. Tylko 3 sytuacje, do których trzeba dopasować odpowiednią reakcję. 

3. Na koniec tekst 63/75 Niestety nagrania nie mam do przesłania, ale po malutku można przeczytać  

i zrozumieć.  

Mam nadzieję, że czytanie sprawiło Wam przyjemność. Proszę kliknijcie ten link- mamy tu 

powtórzenie słownictwa dotyczącego urodzin Posłuchajcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=g1MIP12TMpU   

A teraz coś na wesoło. Pośpiewajcie razem . Link do piosenki poniżej. 

Песенка „Весёлые путешественники” 
сл. С.Михалкова, муз. М.Старокадомского 

Мы едем, едем, едем в далёкие края, 

Хорошие соседи, счастливые друзья! 

Нам весело живётся, мы песенку поём, 

А в песенке поётся о том, как мы живём! 

ПРИПЕВ: 

Красота, красота, мы везём с собой кота, 

Чижика, собаку, Петьку – забияку, 

Обезьяну, попугая, вот – компания какая! 

Вот – компания какая! 

Когда живётся дружно, что может лучше быть? 

И ссориться не нужно, и можно всех любить! 

А если нас увидит, иль встретит кто – нибудь, 

Друзей он не обидит, он скажет: ” В добрый путь!” 

ПРИПЕВ 

Мы ехали, мы пели и с песенкой смешной 

Все вместе, как сумели, приехали домой! 

Нам солнышко светило, нас ветер обвевал, 

В пути не скучно было, и каждый напевал. 

Nagranie piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=rqceEodDe5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=g1MIP12TMpU
https://www.youtube.com/watch?v=rqceEodDe5Q

