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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM

Lesson
Topic: I can sing, but I can’t dance. – nazwy czynności.

PODRĘCZNIK

Zad. 1 str. 63 (ustnie)
Popatrz na ilustracje przedstawiające czynności, sprawdź czy wszystkie są zrozumiałe (poniżej
słowniczek). Posłuchaj nagrania i powtórz nazwy czynności. Wskaż czynności, które potrafisz
wykonać; ułóż pełne zdanie z czasownikiem ‘can’, np.:
I can whistle.
I can sing.

SŁÓWKA DO OPANOWANIA PAMIĘCIOWEGO! (można wydrukować i wkleić do zeszytu pod
tematem)
play chess – grać w szachy
cook – gotować
snowboard – jeździć na snowboardzie
play the piano – grać na pianinie
read music – czytać nuty
rollerblade – jeździć na rolkach
ice-skate – jeździć na łyżwach
sing – śpiewac
whistle – gwizdać
paint - malować

Zad. 2 str. 63 (ustnie)
Zapoznaj się z rymowanką, następnie odczytaj ją trzy razy (za każdym razem szybciej).

Zad. 3 str. 63 (do zeszytu)
Przerysuj tabelkę do zeszytu, podziel czynności z zad.1 na trzy kategorie: sport, music, other (inne).

Zad. 4 str. 63
Przeczytaj cztery teksty w zadaniu. W zeszycie zapisz odpowiedzi ze zdań 1-4 (to będą liczby, bo
należy wskazać ile osób potrafi / lub nie potrafi wykonywać daną czynność).

Wykonaj zadania ze str. 46 z zeszytu ćwiczeń. Proszę zrobić zdjęcie wykonanych zadań z tej strony i
przesłać na adres kasia_pawlikowska@onet.eu (do 19.04.2020r.)

POWODZENIA!

Proszę Was o rejestrację na stronie www.macmillaneducationeverywhere.com zgodnie z instrukcją
po wewnętrznej stronie zeszytu ćwiczeń. Kod do klasy 4a (class code) to CL93777117. W nazwie
użytkownika wpisujemy imię i pierwszą literę nazwiska oraz nr w dzienniku np.: Jan_K01. W razie
pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik. Na platformie edukacyjnej wspierającej zdalne nauczanie
znajdują się prezentacje treści materiału oraz ćwiczenia, których wykonalność będzie dla mnie
podstawą do postawienia oceny za aktywność ucznia.

Odpowiedzi do sprawdzenia zadania
Zad.4 str.63 odp.: 1.Two, 2. Three, 3. Two, 4. Three

