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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: On a school trip - pytanie o pozwolenie, udzielanie lub odmowa pozwolenia.

Rozgrzewka językowa (ustnie)
Wymień jak najwięcej nazw czynności, które pamiętasz (bez zaglądania do książki).
Zad. 1 str. 67 (nagranie 2.31)
school trip – wycieczka szkolna
Popatrz na ilustrację w tym zadaniu i zastanów się, co może się dziać. Posłuchaj nagrania, prześledź
dwa krótkie dialogi i sprawdź, czy miałeś / aś rację. Odczytaj dialogi na głos.
Odszukaj następujących zwrotów w rozmowach i dopasuj do nich sytuacje, w których możesz ich użyć
(możesz również skorzystać ze słowniczka na 70 w podręczniku):
(ZAPISZ ZWROTY POD TEMATEM LUB WYDRUKUJ I WKLEJ)
Can I…? / Can we…?

A. gdy chcemy wyrazić nasze pozwolenie

No, I’m afraid you can’t.

B. gdy zaczynasz rozmowę i chcesz kogoś o cos zapytać

Yes, of course.

C. chcemy poprosić o pozwolenie

Excuse me,…

D. gdy się zgadzamy

Yes, what is it?

E. gdy wyrażamy żal (np. gdy nie możemy czegoś zrobić)

Oh, that’s a pity.

F. gdy chcemy podziękować

Thank you.

G. gdy pytamy o co chodzi

Zad. 2 str.67
Z podanych w ramce zwrotów, ułóż dwa krótkie dialogi (skorzystaj z zadania 1). Dopasuj rozmowy do
odpowiednich znaków:

1.

oraz

2.

Zapisz rozmowy w zeszycie.

Zadanie (ustnie)
Zapytaj o pozwolenie na wykonanie następujących czynności. Na zmianę, wyrażaj zgodę lub brak
zgody oraz dołóż reakcję na otrzymana decyzję, np.:

play football
Can I play football?

lub

Can I play football?

Yes, of course.

No, I’m afraid you can’t.

Thank you.

Oh, that’s a pity.

go to the bathroom / play computer gaes / watch TV / ride a bicycle

Wykonaj stronę 48 (zadania utrwalające budowę zdań z czasownikiem can) oraz zadania 1, 3 str. 49 z
zeszytu ćwiczeń. Praca do zwrotu dla osób chętnych: kasia_pawlikowska@onet.eu (do 4.05.2020r.).
Proszę również o kontakt w przypadku problemów z wykonaniem zadań.

Odpowiedzi do zadań z 22.04:
Zad. 2/65 – podręcznik
… she is hungry sick.
… go to the school market to buy…
… is very old heavy.
Eddie can can’t …
… invention is isn’t…

Zad. 3/65 - podręcznik
1.
2.
3.
4.
5.

Can Ruby and Lisa ice-skate? Yes, they can.
Can Zac cook? No, he can’t.
Can Zac and you play chess? Yes, we can.
Can you whistle well? No, I can’t.
Can Ruby sing well? No, she can’t.

Zad. 4/65
1.
2.
3.
4.
5.

E
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B

ŻYCZĘ POWODZENIA!

