
Lekcja 14 – Train your brain! 
 

Cel lekcji: powtórzenie słownictwa i gramatyki z lekcji 1–4 
Zadania obowiązkowe: cztery dowolnie wybrane zadania: 2 z książki ucznia i 2 z zeszytu ćwiczeń. 
 
Przed lekcją przygotuj: 

• książkę ucznia 
• zeszyt ćwiczeń 
• zeszyt przedmiotowy 
• komputer lub telefon z dostępem do Internetu 

 

Co mam zrobić? Gdzie to znajdę? 

1 Przypomnij sobie nowe słówka z lekcji 1–4. W tym celu 
wykonaj zadania Vocabulary consolidation. 

W załączniku 

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z lekcji 1–
4. W tym celu obejrzyj dwa filmiki: 
- Brainy 4 – Grammar App – Unit 7, Lesson 2, 
- Brainy 4 – Grammar App – Unit 7 , Lesson 4. 
 
 

Student’s Practice Kit >Videos 
https://www.macmillaneducatione
verywhere.com/pl/project/brainy/ 
 
LUB 
https://www.youtube.com/playlist
?list=PLDee6s2yAuvuwPnbeI_RGel
Vg0iMsy8RS  
 

3 Wykonaj dwa dowolne zadania z książki ucznia 
(strona92).  

Książka ucznia 
 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń (strona 
66 ). 

Zeszyt ćwiczeń 
 

 
 
Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań) 
 

Wykonaj pozostałe zadania z książki ucznia (strona 92 ) i z 
zeszytu ćwiczeń (strona 66 ). 
 

Książka ucznia 
Zeszyt ćwiczeń 
 

 
Pomysł na ocenianie 

Wybierz dwa zadania z zeszytu ćwiczeń, które podobały Ci się najbardziej. Zrób zdjęcie uzupełnionych 
zadań i wyślij je do mnie e-mailem na adres: svitlanka@o2.pl. 
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1 Wykonaj zadania a–c.

a) Zaznacz ,	z	którą	porą	dnia	kojarzy	ci	się	każda	czynność.
	 Możesz	zaznaczyć	więcej	niż	jedną	porę	dnia.
b)	 Zakreśl	te	czynności,	które	wykonujesz.
c)	 Powiedz	o	nich	zdania,	dodając	porę	dnia	lub	dzień	tygodnia.

in the 
morning

in the 
afternoon

in the 
evening at night

1 go to my dance class   

2 play volleyball    

3 go out    

4 do exercise   

5 chat on my mobile   

6 watch TV   

7 hang out with my friends  

8 post comments   

9 download music   

10 take photos  

11 get up

12 have a shower

13 get dressed

14 brush my teeth

15 go to school

16 go to bed

17 go home

18 have breakfast

19 have lunch

20 have dinner

I do exercise in the afternoon. I play volleyball on Monday.


