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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM

Topic: 1. Opisujemy przyzwyczajenia związane z jedzeniem.
2. Breakfast around the world – nazwy państw.

DO TEMATU 1:
Rozgrzewka językowa
1. Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę z ostatniej lekcji (zad. 1 str. 57 – nagranie 2.25).
2. Przypomnij sobie nazwy produktów spożywczych, zagraj w grę:
https://elt.oup.com/student/goldsparks/level3/pictdict/unit5?cc=pl&selLanguage=pl
Jakie inne słówka związane z jedzeniem pamiętasz? Wymień je.
3. Przypomnij sobie nazwy dni tygodnia - zagraj w grę (rozwiąż krzyżówkę – kliknij na ikonę
głośnika, aby usłyszeć nazwę dnia tygodnia; w krzyżówce podświetli się miejsce do wpisania
liter):
https://www.freddiesville.com/games/days-of-the-week-crossword-puzzle-online/

Po wykonaniu rozgrzewki językowej, przejdź do opisywania przyzwyczajeń związanych z jedzeniem.
Przypominam Wam, że do opisywania przyzwyczajeń będzie nam potrzebne słówko EVERY – w każdy
(np. every Friday – w każdy piątek). Słówko EVERY poznaliśmy w piosence ze str. 57.

Zad. 1 str. 47 (ćwiczeniówka)
Do podanych dni tygodnia, dobierz ilustrację z wybranym produktem spożywczym i opisz swoje
przyzwyczajenia. Napisz zdania, co jesz w każdy wtorek, środę, itd. Popatrz na przykład:
Every Monday I eat cake. – W każdy poniedziałek jem ciasto.
Every + dzień tygodnia (WIELKĄ LITERĄ) + I + eat + nazwa produktu z wybranego obrazka.

Zad. 2 str. 47 (ćwiczeniówka) nagranie 3.38
Nagrania bezpłatnie do pobrania:
https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio?cc=pl&selLanguage=pl
wybieramy: Gold Sparks dla klasy III. Nagrania do zeszytu ćwiczeń
Posłuchaj rymowanki, zwróć uwagę na wymowę zbitek liter ‘ee’ oraz ‘ea’. Zakreśl je w słówkach.
Odczytaj wierszyk.

Zad. 3 str. 47 (ćwiczeniówka)
Zapisz trzy inne słówka przedstawione na obrazkach zawierające ‘ee’ lub ‘ea’.

DO TEMATU 2:
Zad. 1 str. 58 (podręcznik)
Look at the map – Popatrz na mapę. Oznaczone literami a – f państwa, to (zapisz nazwy państw w
zeszycie):
China - Chiny
Germany - Niemcy
Colombia - Kolumbia
Canada - Kanada
Turkey - Turcja
Japan - Japonia
Czy potrafisz odnaleźć je na mapie? - Where is China / Germany / Colombia / Canada / Turkey /
Japan? (Gdzie leżą Chiny, ….?)

Skorzystaj z mapy w poniższym linku i sprawdź swoje odpowiedzi:
https://elt.oup.com/student/goldsparks/level3/pictdict/zintegrowane/unit5?cc=pl&selLanguage=pl
Po kliknięciu na nazwę państwa, usłyszysz jego nazwę. Powtórz każde słówko.
Wstaw odpowiedni litery a – f przy nazwach państw w zeszycie.
UWAGA!!!
Turkey - Turcja
turkey - indyk

Zad. 2 str. 58 (podręcznik) nagranie 2.26
Popatrz na ilustracje w tym zadaniu, które prezentują typowe śniadania dla poszczególnych państw.
Posłuchaj nagrania i dopasuj ilustracje do nazw państw. Zapisz odpowiedzi w zeszycie,
np.: Canada – 4.

Zad. 3 str. 58 (podręcznik)
Narysuj w zeszycie typowe polskie śniadanie i połącz ja z nazwą naszego państwa (Poland).

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad. 1, 2 str. 48.
Zadania wykonujemy samodzielnie, nie ma konieczności odsyłania. Jeśli będą jakieś wątpliwości, to
proszę o kontakt: kasia_pawlikowska@onet.eu lub na e-dzienniku.

POWODZENIA!

Odpowiedzi do zadań z 13.05:
Zad. 1 str. 56 (zeszyt)
Tuesday, Thursday, Wednesday
Przykładowy dialog:
What’s for breakfast?
Toast.
What’s for lunch?
Salad.
It’s Monday.
Zad. 1 str. 46 (ćwiczeniówka)
1. Sausages., 2. Eggs., 3. Cereal., 4. Pasta.
Zad. 2 str. 46 (ćwiczeniówka)
Przykładowe odpowiedzi:
1. … for lunch? Chicken.
2. What’s for dinner? Pizza.

