Języka angielski klasa II b
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 15.04.2020 r. – 21.04.2020 r.

Topic: Easter eggs – lekcja kulturowa.
Słownictwo:
a mistery bag – tajemnicza torba
an Easter egg – pisanka
a bunny – króliczek
a tooth – ząb

teeth - zęby

eyebrows - brwi
pointy - spiczasty
Tłumaczenie zwrotów użytych przez lektorów:
Put your hand in the mistery bag – włóż rękę do tajemniczej torby
Repeat after me – powtarzaj za mną
Let’s draw – narysujmy

Nawiązując do Świąt Wielkanocnych zachęcam do obejrzenia zabawnego filmiku w którym lektorzy
wykonując proste rysunki powtarzają z młodymi widzami części ciała, kolory i kształty. Uczniowie
mogą spróbować pobawić się razem z autorami filmiku i narysować postać w zeszycie (lecz nie jest to
obowiązkowe:) https://www.youtube.com/watch?v=4IMWSLep3P4

***

Zgodnie z zapowiedzią, poniżej zamieszczam test z rozdziału 4, który uczniowie klasy IIb powinni
wykonać samodzielnie.
Na ocenę celującą można spróbować wykonać zadanie dodatkowe sprawdzające znajomość
słownictwa z kategorii „Food” - jedzenie. W tym celu wchodzimy na www.joinmyquiz.com logujemy
się podając imię _ pierwszą literę nazwiska oraz nr w dzienniku, np. Jan_K01 oraz wpisujemy kod
237709. Nieznane słownictwo zapisujemy do zeszytu. Uczeń, który wykona 90% zadań poprawnie,
otrzyma ocenę 6. Można próbować do skutku. Termin mija 22 kwietnia o godz. 12.00. Sprawdziany
skanujemy (lub robimy im wyraźne zdjęcie) i wysyłamy na adres absocha.sp10@gmail.com.

Test 4B Name ________________

A Look and write.

Class _______

Date _______

Popatrz i napisz.

?

Can I have some

?
?
?
?
B Look and write.

like

Popatrz i napisz.

don’t like

I like
I don’t like

I

C Look and write. Emma’s favourite food is
… Popatrz i napisz. Ulubione jedzenie Emmy to …

D Write in order.

Napisz w odpowiedniej kolejności.

16.

17.

18.

19.

2o.

E Write about you.
21.

I don’t like

22.

I like

23.
24.

Napisz o sobie.

I love
My favourite food is

My mark is

/

24

