
08.05.2020  piątek  

Nr lekcji: 

Temat: Can - wyrażamy umiejętność lub jej brak. 

Notatka: 

It can drinklots of water. – Ono  (to zwierzę) potrafi / może  / jest w stanie wypić dużo wody. 

It canflyatnight. – Ono (to zwierzę) umie / potrafi  / może latać nocą. 

Bill can’t walkanymore. – Bill nie może . nie jest w stanie już dalej isć. 

Canit run? – Yes, itcan, itcan run fast. – Czy ono umie biegać? – Tak, ono umie biegać bardzo 
szybko. 

 

Na stronie 73 w podręczniku w pomarańczowej części – Grammar – też macie krótką 
notatkę, 

jak stosujemy czasownik CAN  

– oznacza on: mogę, umiem, potrafię, jestem w stanie (zdania oznajmujące) 

dla każdej osoby liczby pojedynczej i mnogiej wygląda tak samo: I canswim /  It canfly / We 
cansing / Theycan dance 

 - gdy do CAN dodamy NOT – może mieć formę CAN’T  lub CANNOT  – powiemy: nie mogę, 
nie umiem, nie potrafię, nie jestem w stanie: I can’tswim /  It can’teat / We cannot dance / 
Theycan’t win / Shecannot walk anymore 

 - żeby zadać pytanie, CAN postawimy przed podmiotem zdania:  Canyouhelp me? / Canthey 
walk? / How manybananascniteatatonce? 

 - krótkie odpowiedzi: Yes, I can / Yes, he can / Yes, theycan / lub  No, I can’t / No, shecannot 
/ No, theycan’t.  

Zadania: 

podręcznik: ćw. 5, 6 / str.73 

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 5, 6, 7, 8, 10 / 71   oraz 5 / str.76  i 6 / str.77 

Jako dowód swojej pracy: wyślij na jednym zdjęciu odpowiedzi do zadań z podręcznika ze 
stroną 71 w zeszycie ćwiczeń (stawiam specjalny plus w kółeczku – trzy takie plusy są na 5 za 
pracę zdalną)  



 

Uwaga – na adres mailowy mogą przyjść propozycje zadań ze strony Wordwall (o ile udało 
mi się wysłać, to fajne zadania, można na tej stronie szukać innych zadań, nam akurat 
potrzebne są z czasownikiem CAN, w formie gry można się pouczyć. Jeżeli doszły 
zaproszenia, to spróbujcie). 

Lub spróbuj przez linki:  

https://wordwall.net/play/494/505/8050 

https://wordwall.net/play/1032/314/4977 

https://wordwall.net/play/960/064/16376 

https://wordwall.net/play/1878/465/490 

 

 


