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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: What a mess! – praca z tekstem. Zdania pytające z czasownikiem ‘can’.

Zad. 1 str. 64 (nagranie 2.29)
Popatrz na ilustracje do kolejnej części komiksu Iggy the Inventor – Iggy Wynalazca. Zastanów się, co
tym razem przytrafiło się Iggiemu. Zapoznaj się ze słownictwem poniżej, posłuchaj nagrania do tekstu
i odpowiedz ustnie na pytanie: Is Iggy’s new invention helpful? – Czy nowy wynalazek Iggiego jest
pomocny?
(ZAPISZ SŁÓWKA POD TEMATEM LUB WYDRUKUJ I WKLEJ)
heavy – ciężki
hungry – głodny
sick – chory
pasta – makaron
carry – nosić
Po wysłuchaniu tekstu, popatrz jeszcze raz na ilustracje, odszukaj następujące zwroty w tekście i
zastanów się w jakiej sytuacji możesz ich użyć: (ZAPISZ W ZESZYCIE LUB WYDRUKUJ I WKLEJ)

I feel awful.

a. gdy widzę bałagan

Watch out!

b. gdy źle się czuję

What a mess!

c. gdy chcę kogoś ostrzec, że zaraz coś złego się wydarzy

Zad. 2 str.65 (ustnie)
Przeczytaj podane streszczenie 5. odcinka komiksu i znajdź w nim 5 błędów. Zastanów się jak je
poprawić i ponownie odczytaj streszczenie z prawidłowymi informacjami.

PRZEANALIZUJ NOTATKĘ!
NOTATKA DO ZESZYTU (można wydrukować i wkleić)

Do tej pory poznaliśmy budowę zdań twierdzących i przeczących z czasownikiem CAN – POTRAFIĆ,
UMIEĆ. Dzisiaj poznacie budowę pytań, a będzie łatwiej jak przypomnimy najpierw zdania
twierdzące.

ZDANIA TWIERDZĄCE
osoba + can + czynność (czasownik w formie podstawowej, bez żadnych zmian)

Anna can drive a car. – Ona potrafi prowadzić samochód.
They can speak English. – Oni potrafią mówić po angielsku.
Tom and his brother can tell funny jokes. – Tom i jego brat potrafią opowiadać zabawne dowcipy.

ZDANIA PYTAJĄCE – tworzymy je po przez zmianę kolejności osoby i CAN:
CAN + OSOBA + czynność (czasownik w formie podstawowej, bez żadnych zmian) ?

Can Anna drive a car? – Czy ona potrafi prowadzić samochód?

Jest to pytanie typu Czy…?, więc można udzielić odpowiedzi tak / nie:
Yes, she can.
W odpowiedzi zaczynającej się od Yes, czasownik CAN musi być w formie twierdzącej i pamiętajcie o
zmianie np. imienia (Anna) na właściwy zaimek osobowy (she).
No, she can’t.
W odpowiedzi zaczynającej się od No, czasownik musi być w formie przeczącej CAN’T.

Can they speak English? – Czy ……………………………………………………………………………… ? (dopisz)
Yes, they can. / No, ………………………………… . (dopisz)
Can ………………………………………………………………………? (dopisz)– Czy Tom i jego brat potrafią opowiadać
zabawne dowcipy?
Yes, ………………………….. . / No, …………………………… . (pamiętaj o zamianie Tom and his brother na
właściwy zaimek osobowy!!!)

Zad. 3 str. 65
Zapisz pytania z czasownikiem CAN w zeszycie, używając podanych wyrazów. Odpowiedz zgodnie z
oznaczeniami ٧- Yes,… oraz X – No, … . Popatrz na przykład:
Can you play the piano? Yes, I can.

ZDANIA PYTAJĄCE (c.d.)
Oprócz pytań typu Czy…? – Can…?, możemy również ułożyć pytanie szczegółowe (o konkretną
informację). Wystarczy na początek ‘dołożyć’ jakieś słówko pytające, np. What.

Pytanie typu Czy…?

Can you swim? Yes, I can.

Pytanie szcegółowe

What can you do? I can swim.

WHAT + CAN + OSOBA + czynność (czasownik w formie podstawowej, bez żadnych zmian) ?
What can you cook?
I can cook a pasta dish.
UWAGA!!! Na pytania szczegółowe odpowiadamy pełnym zdaniem.

Zad. 4 str. 65 (ustnie)
Przeczytaj podane pytania szczegółowe, następnie dopasuj do nich właściwe odpowiedzi (a-e) i
zamień je na pełne zdania, np. Trees → I can climb trees.

Wykonaj zadania 1, 2, 3, ramka Useful! str. 47 z zeszytu ćwiczeń. Proszę zrobić zdjęcie wykonanych
zadań z tej strony i przesłać na adres kasia_pawlikowska@onet.eu (do 26.04.2020r.)

Odpowiedzi do zadań z podręcznika, tak jak poprzednim razem prześlę na e-dzienniku.
Jeżeli chodzi o wykonywanie zadań na platformie www.macmillaneducationeverywhere.com, to do
bieżącego rozdziału włącznie (Unit5) można sobie po kolei rozwiązywać zadania, a ja obserwuję
Wasze postępy. W podsumowaniu Waszej działalności na tej platformie, wystawimy sobie później
oceny z aktywności

ŻYCZĘ POWODZENIA!

