
Klasa 8              30.03.2020 poniedziałek 

ZAGADNIENIE   1 Пора обедать ! 

1.Zapoznajcie się ze słówkami: 

Первое/ второе блюдо –pierwsze/drugie danie                        

На первое/ второе блюдо- na pierwsze/ drugie danie 

Завтракать-  jeść śniadanie                               Обедать- jeść obiad 

Ужинать-  jeść kolację                                   Очень вкусный- bardzo smaczny 

Часто,обычно, редко- często, zwykle, rzadko 

Рыба с рисом,с кашей ,с кортошкой , с макаронами – 

Ryba z ryżem, z kaszą, z ziemniakami, z makaronem 

Щи-  kapuśniak                                                 Столовая- stołówka 

2. W książce na str.42 w zadaniu 1 mamy tekst. Proszę go przeczytać. 

Po przeczytaniu odpowiedz na pytania: a. Co będzie jeść Masza?   B.Co będzie jeść Misza? 

3. Z prawej strony  tekst mamy  dodatkowe słownictwo: szklanka, talerz……-popatrzcie 

4.Żeby powiedzieć, co można zjeść na śniadanie, obiad i kolację musimy znać słówka. Mamy 

je w zad.2./ 42 . To czego nie rozumiecie, sprawdźcie w słowniczku na końcu książki. 

5. Popatrzcie również na ramkę: mamy tutaj łączenie rzeczowników, które wymaga form 

narzędnika. Zwróćcie uwagę na końcówki. 

Po takiej porcji słownictwa uzupełnijcie zdania: 

На завтрак я часто ем ................... и пью.......... 

 На  Обед я  ем ................... и пью.......... 

 На     yжин я  ем ................... и пью.......... 

Na podsumowanie proszę zrobić ćw. 3 str.22 w zeszycie ćwiczeń. Pamiętajcie o odmianie 

czasowników: jeść i pić. 

Życzę owocnej pracy. Pozdrawiam. 

 

 

 



 

Klasa 8              01.04. 2020        środa 

ZAGADNIENIE 1   Моё фирменное блюдо. 

Powtórzmy słówka z ostatniej lekcji: 

Kawa z mlekiem, herbata z cytryną, ryba z warzywami, gulasz z kaszą, kanapka z kiełbasą, 

parówki, sałatka z ogórków, zupa jarzynowa, rosół, kanapka z szynką, zupa mleczna, bardzo 

smaczny, jeść obiad, jeść kolację, talerz, kubek, serwetka, widelec, łyżka, nóż. 

Jeśli je nie bardzo pamiętamy, proszę zrobić fiszki-będzie łatwiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=For1sK2gEPA  w tym linku mamy kilka słówek 

1. Dzisiaj zapoznamy się z wypowiedziami nastolatków na temat ich przyzwyczajeń 

żywieniowych.  

Str. 43 zad.3 – popatrzmy, jak nazywają się Wasi rówieśnicy…… 

1. Przeczytaj wypowiedzi osób 

2. Powiedz, czy zdanie pod tekstem jest prawdziwe, czy fałszywe. 

Spróbujecie opowiedzieć o sobie kiedy i gdzie jecie śniadanie, obiad i kolecję. 

Zadanie w domu: z zeszytu ćwiczeń str.22 zad.2 

Trzymajcie się zdrowo! Do usłyszenia! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=For1sK2gEPA

