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

Topic: Easter Time! – lekcja kulturowa.

Słownictwo:
Easter- Wielkanoc
an Easter egg – pisanka
Egg hunt – poszukiwanie jajek (zabawa dla dzieci)
an Easter bunny – zajączek wielkanocny
a chick – kurczaczek
a lamb – baranek, owieczka
a basket – koszyk
Cross – Krzyż
Church - kościół

Nawiązując do się Świąt Wielkanocnych proponuję uczniom naukę poprzez zabawę na padlet.com (link poniżej).
Uczniowie mogą wykonać dowolną ilość ćwiczeń. Znajdują się tam również krótkie filmiki oraz piosenki. Materiał
jest na tyle prosty, że nie wymaga szczególnej pomocy ze strony rodziców.
https://padlet.com/giovanna20/Bookmarks

***
I jeszcze trochę konkretów:
Poniżej zapowiedziany test z rozdziału 4, który uczniowie klasy IIIb powinni wykonać samodzielnie.
Na ocenę celującą można spróbować wykonać zadanie dodatkowe. W tym celu wchodzimy na joinmyquiz.com
logujemy się podając imię _ pierwszą literę nazwiska oraz nr w dzienniku, np. Jan_K01 oraz wpisujemy kod 440523.
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.
Wypełnione sprawdziany skanujemy (lub robimy im wyraźne zdjęcie) i wysyłamy na adres absocha.sp10@gmail.com.

Test 4

Name ________________

Class _______

Date _______

A Read, write and match. Przeczytaj, napisz i połącz.
_______________

at the sports shop.

_______________

at the pet shop.

_______________

at the toy shop.

I can buy a

at the newsagents.

B Write the name of the shop.
toy shop
clothes shop
newsagent’s
supermarket

___________
rice
pasta
___________

Wpisz nazwy sklepów.

___________
bike
kite
___________

___________
skirt
T-shirt
___________

pet shop
sports shop

rubber
ruler

C Read and write the prices.
£45
£18
£1.20
£5.50
£27

tennis racket
ball

Przeczytaj i napisz ceny.

The skateboard is eighteen pounds.
The pencils are one pound twenty.
The jacket is forty-five pounds.
The shoes are twenty-seven pounds.
The flowers are five pounds fifty pence.

cat
rabbit

D. Look and write.
16.

17.

18.

19.
20
21

Popatrz i napisz.

How much is the____________?
It’s fifty-three pounds.
How much is the kite?
It’s ___________ pounds and ___________ pence.
How _________________?
It’s three pounds and fifty pence.
___________________ computer?
It’s ninety pounds.
How much is the skateboard? __________________________.
____________________ guitar? It’s ______________________.

E Write.

Napisz.

22. She has ___ six pounds and _________ pence.
23. He _____________________________ pence.

24 He __________________________________.
My mark is

/

24

