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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: Revision workout – powtórzenie wiadomości z rozdziału 5.

Na początek proponuję przypomnieć sobie słownictwo zebrane na końcu działu, czyli na str. 70.
Poniżej zamieszczam tabelę z materiałem gramatycznym z tego działu (można wydrukować i wkleić
do zeszytu). Przeanalizuj zawarte informacje gramatyczne z Unitu 5. Możesz również zajrzeć do notek
z zeszytu nt. czasownika can lub na str. 71 w podręczniku.
Czasownika can używamy, gdy:
• mówimy o umiejętnościach
•

opisujemy możliwość

I can play the guitar.
You can see cheetahs in this zoo.

Can I use my mobile, please?
• pytamy o pozwolenie
You can’t ride a bike here.
• mówimy o zakazach
Czasownik can ma taką samą formę dla wszystkich osób. Po can wstawiamy czasownik (czynność)
w formie podstawowej.
▪ zdania twierdzące
She can swim.
▪ zdania przeczące
She can’t swim. (can’t jest formą skrócona od cannot –
pisownia łączna)
▪ pytanie typu Czy…?
Can she swim? (pytania tworzymy po przez inwersję /
przestawienie)
▪ pytanie szczegółowe
What can she do? (na początku stoi słowko pytające
What…?)
Gdy chcemy opisać sposób wykonania czynności, to określenie wstawiamy na końcu zdania, np.:
She can run fast.
You can sing well.
Podręcznik str. 69
Zad. 1, 2, 3 wykonaj ustnie. (w razie problemów, skorzystaj ze słowniczka na str.70)

Zad. 4
Zapisz zdania w zeszycie. Podane zwroty nie są we właściwej kolejności. Czynności są przedstawione
na obrazkach. Od siebie musisz dodać can – ٧ lub can’t – X.
1. My brother can’t swim very well. (określenie jak? na końcu zdania!)
Zad. 5
Uzupełnij dialog podanymi zwrotami. W zeszycie zapisz same luki.

Zad. 6
Zapisz pytania i odpowiedzi w zeszycie. Pytania 1-3, to pytania typu Czy…? (Can…?), na które
odpowiecie Yes / No zgodnie z oznaczeniami. Pytanie 4, to pytanie szczegółowe – What…?, wymaga
odpowiedzi pełnym zdaniem. Popatrzcie na przykład w tym zadaniu.

Wykonaj stronę 51 z zeszytu ćwiczeń. Proszę o odesłanie zdjęcia wykonanych zadań na adres
kasia_pawlikowska@onet.eu (do 10.05.2020r.).

BARDZO PROSZĘ O SAMODZIELNE WYKONYWANIE ZADAŃ!!!

ŻYCZĘ POWODZENIA!

