JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy II A
– termin wykonania 20.05.20r.- 26.05.2020r.
Lesson / Lekcja
1) Topic/Temat: Music – poznajemy instrumenty muzyczne.
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo)

trumpet-trąbka
flute-flet
harp-harfa
cello- wiolonczela
tambourine- tamburyno
drum-bęben
organ-organy
piano-pianino
1)Exercise 1 page 58 B ( Ćwiczenie 1 str. 58 podręcznik ) Read and match.- Przeczytaj
i połącz. Zapisz w zeszycie same odpowiedzi od 1-4 ( nie przepisuj całych zdań).
np. 1- (wpisz wybraną literę z odpowiednimi instrumentami)
TRANSKRYPCJA TEKSTU:

1)These are string instruments.- To są instrumenty strunowe.
The strings make the sound.- Struny dają dżwięk.
2)These are wind instruments.- To są intrumenty dęte.
We blow into them with our mouths.- Dmuchamy w nie naszymi ustami.
3)These are percussion instruments. – To są instrumenty perkusyjne.
We bang or shake them.- Uderzamy w nie lub nimi postrząsamy.
4)These are keyboard instruments.- To są instrumenty klawiszowe.
We use our fingers to press the keys.-Używamy naszych palców u dłoni, aby naciskać
klawisze.
2) Exercise 2 page 58 B ( Ćwiczenie 2 str. 58 podręcznik ) Listen and write in your notebook. –
Posłuchaj i zapisz w zeszycie numery od 1-4 . Przy każdym numerze wpisz nazwę grupy
instrumentów, do której należy instrument z nagrania. (płyta CD ścieżka nr 2.12)
Transkrypcja nagrania jest niemożliwa, ze względu na brak treści pisemnych.
Na nagraniu umieszczony jest tylko dźwięk.

3)Exercise 3 page 58 B ( Ćwiczenie 3 str. 58 podręcznik ) Choose an instrument and mime.
Guess and say.- Wybierz instrument i postaraj się go pokazać za pomocą gestów . Możesz
zagrać z inną osobą. Pokazujcie i odgadujcie wzajemnie pokazywane przez siebie
instrumenty.

4) Exercises 1, 2 , 3 page 48 AB ( Ćwiczenia 1, 2, 3 str. 48 ćwiczeniówka).
Lesson / Lekcja
1) Topic/Temat: Bob and Olly – słuchamy i odgrywamy historyjkę obrazkową.
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo)
1) Exercise 1 page 59 AB ( Ćwiczenie 1 str. 59 ćwiczeniówka) Listen.- Posłuchaj.
(płyta CD ścieżka 2.13)
TRANSKRYPCJA NAGRANIA:
1) This is my favourite place.- To jest moje ulubione miejsce.
2) Let’s play hide and seek. – Pograjmy w chowanego.
OK. One, two, three.- OK. Raz, dwa, trzy.
3)Nine, ten. Coming! – Dzewięć, dziesięć. Szukam!
Oh, no! It’s Snapper!- O, nie! To Snapper!
4) Quick! I’ve go tan idea!- Szybko! Mam pomysł!
5)Well done, Olly!- Dobra robota Olly!
Ouch!- Ał!

2) Exercises 1 , 2 page 49 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 49 ćwiczeniówka).

Drodzy Rodzice,
Prosiłabym o zrobienie bębenka- wygląd według własnego uznania (użyj dowolnych
materiałów, może to być kubeczek plastikowy , balon , patyczek itd.), zrobienie zdjęcia
i przesłanie na podany adres e-mail: martyna20-86@wp.pl
Proszę pamiętać, żeby w temacie e-maila wpisać klasę, imię i pierwszą literę nazwiska
dziecka. W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik.

Czas wykonania do 26.05.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

