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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM

Lesson
Topic: 1. Zdania twierdzące i przeczące z there is/there are.
2. Wyrażenia some i any z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.
3. Train your brain 6 - ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności.

Rozgrzewka językowa
Wymień po 2 słówka z kategorii: fruit, vegetable, meat.

DO TEMATU 1 i 2:
Zdania twierdzące z konstrukcją there is / there are poznaliśmy 20.05 – proszę odszukać notatkę w
zeszycie i sobie ją przypomnieć. Dziś będą zdania przeczące.
NOTATKA DO ZESZYTU
(MOŻESZ WYDRUKOWAĆ I WKLEIĆ LUB PRZEPISAĆ)
FORMY PRZECZĄCE:
There isn’t

/

COUNTABLE NOUNS (policzalne)
There isn’t / There aren’t
l.poj.
There isn’t a strawberry. – Nie ma truskawki.
There isn’t an apple in the fridge. – W lodówce
nie ma jabłka.

There aren’t
UNCOUNTABLE NOUNS (niepoliczalne)
There isn’t
There isn’t any water. – Nie ma (wcale) wody.
There isn’t any water in the pool. – W basenie
nie ma (wcale / w ogóle) wody.

l.mn.
There aren’t any strawberries. – Nie ma (wcale /
żadnych) truskawek.
There aren’t any apples in the fridge. – W
lodówce nie ma (wcale / żadnych) jabłek.

There isn’t / There aren’t + A / AN / ANY + CO? (rzeczownik) + GDZIE? (lokalizacja).
(dobieramy zgodnie z rzeczownikiem)

Zad. 3 str. 77
Popatrz na ilustrację. Uzupełnij zdania wstawiając: is / are / isn’t / aren’t, tak aby zdania były zgodne
z tym co widzisz na obrazku. Zapisz w zeszycie same luki.
np.: 1. are

Zad. 4 str. 77
Ułóż swoje zdania opisujące ilustrację z zad. 3. Wykorzystaj wyrażenia z ramki. Zapisz 5 zdań w
zeszycie (twierdzących lub przeczących z konstrukcja there is / there are).
np., 1. There is a lemon.

Zad. 5 str. 77 nagranie 2.43 (ustnie)
Popatrz na ilustracje w zadaniu. Nazwij produkty, które widzisz. Posłuchaj nagrania i wskaż składniki,
które znalazły się w koktajlu Iggiego.
TRANSKRYPCJA nagrania 2.43
Ellie: Let’s make another smoothie.
Eddie: Look, there’s some ham!
Iggy: No, ham isn’t a good idea for a smoothie. Is there any bread?
Ellie: Bread? No, there isn’t any bread.
Iggy: Oh. No problem. Is there any jam?
Ellie: Yes, there is.
Iggy: Great! Let’s put some jam in. Are there any strawberries?
Ellie: Yes, there are.
Iggy: Let’s put the strawberries in too. And grapes, are there any grapes?
Ellie: No, there aren’t any.
Eddie: Dad, there’s some bacon here.
Iggy: No, we don’t want bacon in the smoothie.
Eddie: Oh, please, let’s try bacon …
Iggy: Well, OK … let’s put it in the machine…
Iggy: … and start it …
Iggy: and here’s the smoothie.
Eddie: I want some! Please!
Ellie: Yes, me too, please.

Iggy: OK, let’s try it. Iggy: Oh dear. What a disaster.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania za str. 55.

DO TEMATU 3:
Podręcznik str. 78
Zad. 1
Popatrz na kod. Odszyfruj ukryte wyrazy i zapisz je w zeszycie.
np.: 1. Sausages

Zad. 2 (ustnie)
Odczytaj na głos zdania 1-3. Znajdź w każdym zdaniu ukryty artykuł spożywczy, który nie pasuje do
pozostałych.

Zad. 3
Znajdź 5 różnic pomiędzy ilustracjami. Zapisz zdania w zeszycie.
np.: There isn’t any chicken in picture 2.
Zad. 4 (ustnie)
Rozwiąż zagadkę Iggiego.

Zad. 5
Ułóż 4 zdania z ‘there’, a dotrzesz do mety. Na każdym polu możesz stanąć więcej niż raz. Nie możesz
przeskakiwać przez pola. Zapisz zdania w zeszycie.
np.: There is a hairbrush.

Proszę o przesłanie zdjęcia strony 55 z zeszytu ćwiczeń na adres kasia_pawlikowska@onet.eu (do
8.06.2020r.). Bardzo proszę o odsyłanie tylko wskazanych zadań.
Odpowiedzi do zadań z podręcznika umieszczę w kolejnym materiale.

ŻYCZĘ POWODZENIA!
Odpowiedzi do zadań z 27.05.:
Podręcznik

Zad. 1 / 75
Meat – mięso
ham, bacon, meat,
chicken
Zad. 2 / 75

Vegetables – warzywa
potato, lettuce

We can count – Możem policzyć (liczba mnoga)
pineapples, chickens, potatoes, lemons,
blueberries, grapes, mushrooms, lettuces

Fruit – owoce
pineapple, lemon,
blueberries, grapes

Other – inne
mushroom, rice

We can’t count – Nie możemy policzyc
ham, bacon, meat, rice

Zad. 2 / 77
1.T, 2.F, 3.F, 4.T

Ćwiczeniówka str. 54
Zad. 1
1 pineapple a 2 chicken g 3 blueberry e 4 lettuce b 5 mushroom f 6 bacon c 7 lemon d
Zad. 2
1 rice 2 grapes 3 pineapple 4 ham 5 potato 6 chicken
Zad. 4 (przykładowa odpowiedź)
1. It’s got some salad, tomato, ham and cheese.
2. It’s got some bacon. It hasn’t go tany vegetables.

