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Moja ulubiona pora roku  
(zdjęcie: www.unsplash.com) 

ĆWICZENIA 

1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki. 

Zima, ____________1, lato, jesień… Lubię ____________2  pory roku, ale najbardziej lubię jesień! 

Jesień to moja ulubiona pora roku. Dlaczego? Trudno powiedzieć…. Może dlatego, że wtedy mam 

______________3? A może dlatego, że jesienią ____________4 są kolorowe? A może dlatego, że 

jesienią często piję gorącą herbatę z miodem, z cytryną i z _______________5? Nie wiem. Jesień jest 

dla mnie ______________6. To prawda, że jesienią jest zimno, często pada ____________7 i wieje 

wiatr. To prawda, że dzień jest ______________8 i w listopadzie już o 16.00 jest _____________9. 

Ale jesień to dla mnie bardzo refleksyjny ______________10. Często oglądam wtedy albumy ze 

starymi zdjęciami i piszę ______________11. Nie e-maile, ale tradycyjne, papierowe listy. A Ty? 

Lubisz jesień? Jaka jest Twoja ulubiona pora roku?  

2. Uzupełnij luki zgodnie z przykładem. 

pory roku, jesień, o 16.00 jest ciemno, papierowe listy, ulubiona pora roku, wieje wiatr,  

gorącą herbatę, ze starymi zdjęciami, są kolorowe, magiczna, krótki 

0. Lubię wszystkie  ____pory roku_____ 

1. Najbardziej lubię _________________ 

2. Jesienią liście   _________________ 

3. Często piję   _________________ 

4. Jesień jest dla mnie  _________________ 

5. Jesienią często  _________________ 

6. Dzień jest   _________________ 

7. W listopadzie już  _________________ 

8. Oglądam albumy  _________________ 

9. Piszę tradycyjne,  _________________ 

10. Jaka jest Twoja  _________________ 

MÓWIENIE/PISANIE 

1. Którą porę roku lubisz najbardziej? Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? 

2. Dlaczego lubisz tę porę roku? Co wtedy zwykle robisz? 

3. Lubisz jesień? Dlaczego tak? Dlaczego nie? 

4. Jaką herbatę zwykle pijesz? Jaką kawę zwykle pijesz? 

5. Jaka dzisiaj jest pogoda? Jaka pogoda jest teraz w Twoim kraju? 

6. Jak często i do kogo piszesz e-maile? 

7. Kiedy ostatnio i do kogo napisałaś/napisałeś papierowy list? 
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PRZYMIOTNIK – PRZYSŁÓWEK 

Jesienią liście są kolorowe. 

Jesień jest magiczna. 

Często pada deszcz. 

Dzień jest krótki. 

 

PRZYMIOTNIK 

r. żeński 

PRZYMIOTNIK 

r. męski 

PRZYMIOTNIK 

r. nijaki  

i l. mnoga* 

PRZYSŁÓWEK 

----- 

kolorowa bluzka kolorowy szalik kolorowe liście On ubiera się kolorowo. 

magiczna jesień magiczny moment magiczne miejsce Tu jest magicznie! 

częsta sytuacja częsty ból głowy częste rozmowy Często pada deszcz. 

krótka przerwa krótki dzień krótkie spotkanie Mieszkam tu krótko. 
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TRANSKRYPCJA 

Zima, wiosna, lato, jesień… Lubię wszystkie pory roku, ale najbardziej lubię jesień! Jesień to moja 

ulubiona pora roku. Dlaczego? Trudno powiedzieć…. Może dlatego, że wtedy mam urodziny? A 

może dlatego, że jesienią liście są kolorowe? A może dlatego, że jesienią często piję gorącą herbatę 

z miodem, z cytryną i z imbirem? Nie wiem. Jesień jest dla mnie magiczna. To prawda, że jesienią 

jest zimno, często pada deszcz i wieje wiatr. To prawda, że dzień jest krótki i w listopadzie już o 

16.00 jest ciemno. Ale jesień to dla mnie bardzo refleksyjny czas. Często oglądam wtedy albumy ze 

starymi zdjęciami i piszę listy. Nie e-maile, ale tradycyjne, papierowe listy. A Ty? Lubisz jesień? Jaka 

jest Twoja ulubiona pora roku? 

 

KLUCZ 

Ćw. 1. 1. wiosna 2. wszystkie 3. urodziny 4. liście 5. imbirem 6. magiczna 7. deszcz 8. krótki 9. ciemno 10. czas 11. listy  

Ćw. 2. 1. jesień 2. są kolorowe 3. gorącą herbatę 4. magiczna 5. wieje wiatr 6. krótki 7. 0 16.00 jest ciemno 8. ze starymi 

zdjęciami 9. papierowe listy 10. ulubiona pora roku 


