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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM

Lesson
Topic: Revision workout 5 – powtórzenie wiadomości.

Na początek proponuję przypomnieć sobie słownictwo zebrane na końcu działu, czyli na str. 70 oraz
gramatykę (czasy present simple i present continuous) ze str. 71. Dodatkowo poniżej zamieszczam
tabelę z zebranymi informacjami na temat czasów, które poznaliśmy (można wydrukować i wkleić do
zeszytu).
Zastosowanie czasu:
Present Simple
Present Continuous
- czynności wykonywane w regularnych
- czynności, które wykonujemy w danej chwili
odstępach czasu (nasze nawyki, obowiązki
domowe)
- uczucia (like, love, hate) i upodobania
Charakterystyczne określenia dla czasu:
Present Simple:
Present Continuous:
always, usually, often, sometimes, hardly ever,
now, at the moment, this month / week, today
never
every day, once a month, twice a week, three
times a day
on Monadays

Present Simple
I / You / We / They work in a bank.
She / He works in a bank.

Budowa czasu
Present Continuous → be + czasownik -ing
I’m preparing lunch.
She’s preparing lunch.

I don’t work in a bank.
She doesn’t work in a bank.

I’m not preparing lunch.
She isn’t preparing lunch.

Do you work in a bank?
Does she work in a bank?

Are you preparing lunch?
Is she preparing lunch?

PODRĘCZNIK
Zad. 1 str. 69 (ustnie)
Odczytaj zdania i wymień pasujące do nich pomieszczenia w szkole.

Zad. 2 str. 69 (ustnie)
Popatrz na ilustracje i nazwij przedmioty szkolne.
Zad. 3 str. 69 (ustnie)
Zastanów się jak uzupełnić dialog. Skorzystaj ze wzoru na str. 67. Następnie odczytaj.
Zad. 4 str. 69
Zapisz zdania opisujące co dzieje się na obrazkach (twierdzące lub przeczące). Zastosuj czas present
continuous. Pamiętaj o dodawaniu końcówki -ing do czynności.
1. She is teaching maths.
Zad. 5 str. 69
Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach czasownikami. Zastosuj present simple (czynności
powtarzające się) lub present continuous (czynności dziejące się dziś, teraz). Zapisz w zeszycie same
luki.

Wykonaj zadania ze str. 51 z zeszytu ćwiczeń. Proszę zrobić zdjęcie wykonanych zadań z tej strony i
przesłać na adres kasia_pawlikowska@onet.eu (do 19.04.2020r.)

Odpowiedzi do zadań z podręcznika, tak jak poprzednim razem prześlę na e-dzienniku.

Proszę Was o rejestrację na stronie www.macmillaneducationeverywhere.com zgodnie z instrukcją
po wewnętrznej stronie zeszytu ćwiczeń. Kod do klasy 5a (class code) to CL65842222. 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.

POWODZENIA!

