K. Pawlikowska-Renkiel

3.06.2020r.

TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM

Lesson
Topic: 1. Let’s check Units 5-6 – powtórzenie wiadomości w rozdziałów 5-6.
2. 60 seconds! – poznajemy słownictwo związane z telewizja i innymi mediami.
3. Ćwiczenia leksykalne: television and other media.

DO TEMATU 1:

Sprawdź swoją wiedzę z rozdziałów 5 i 6. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1-7, 10 str. 60-61.

DO TEMATU 2 i 3:

Zad. 1 str. 86 (nagranie 3.01)
•

Popatrz na obrazki związane z telewizją i innymi mediami. Zapoznaj się ze słownictwem.

(ZAPISZ SŁÓWKA POD TEMATEM LUB WYDRUKUJ I WKLEJ, NAUCZ SIĘ ICH NA PAMIĘĆ)
TELEVISION AND OTHER MEDIA:
CARTOON – FILM ANIMOWANY / KRESKÓWKA
MAGAZINE – CZASOPISMO
WEB PAGE – STRONA INTERNETOWA
TV COMPETITION – KONKURS TELEWIZYJNY
SERIAL – SERIAL
NEWSPAPER – GAZETA
GAME SHOW – TELETURNIEJ
SPORTS PROGRAMME – PROGRAM SPORTOWY
TALENT SHOW – KONKURS TALENTÓW
RADIO – RADIO
•
•

Posłuchaj nagrania 3.01. Powtórz i wskaż właściwe obrazki 1-10.
Do podanych wyrażeń dopasuj właściwe ilustracje 1-10. Zapisz liczby obok słówek.

Zad. 2 str. 86 (ustnie)
Podaj przykład w języku polskim lub angielskim obrazujący słownictwo z zad.1.
np.: game show – Milionerzy

Zad. 3 str. 86 (ustnie)
Odczytaj tekst zastępując obrazki właściwym wyrażeniem z zad. 1. Jest to opis teleturnieju
przedstawionego na ilustracji na górze strony. Zabaw się w komentatora – spróbuj odczytać tekst w
czasie 60 sekund.

Zad. 5 str. 87 (nagranie 3.03)
Posłuchaj nagrania, a następnie odczytaj tekst „Zac and the media”. Odpowiedz ustnie na pytanie:
•
•

What is this text about? – O czym jest ten tekst?
Do you have the same habits? – Czy masz takie same nawyki?

Zad. 7 str. 87 (ustnie)
Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami. Możesz skorzystać z wyrażeń z dużej niebieskiej ramki w
zadaniu (never, hardly ever, sometimes – przed czynnością; pozostałe wyrażenia z ramki – na końcu
zdania)
•
•
•
•

How often do you read?
np. I read books once a week.
How often do you watch TV?
How often do you listen to music?
How often do you watch videos on YouTube?

Wykonaj zadania 1, 3 ze str. 62 w zeszycie ćwiczeń.

Zadania wykonujemy samodzielnie. Jeśli będą jakieś wątpliwości, to proszę o kontakt:
kasia_pawlikowska@onet.eu lub po przez e-dzienniku.
Odpowiedzi do zadań umieszczę w materiale 10.06.2020r.

POWODZENIA
Odpowiedzi do zadań z 27.05.:
Podręcznik str. 80

Zad. 1
1a 2c 3b
Zad. 2
1 books, postcards, jigsaw puzzles, pens and pencils 2 models, board games, card games, T-shirts,
CDs, fancy dress costumes 3 CDs, DVDs, T-shirts, books, musical instruments
Zad. 3
1–2 b, c 3 b 4–5 c 6 a 7 b 8 a
Zad. 4
1c 2b 3a
Podręcznik str. 81
Zad. 1
b: baker’s, bookshop, butcher’s
c: chemist’s, clothes shop
Zad. 2
1 coach 2 ship 3 plane 4 ferry 5 motorbike
Zad. 3
1 What size are you? 2 Here you are. 3 How much is it? 4 Have you got any cheaper T-shirts? 5 I’m
sorry, we haven’t.
Zad. 4
1 was 2 wasn’t 3 weren’t 4 were 5 was
Zad. 5
1 Was he in the newsagent’s at 3:00? Yes, he was.
2 Was she in the bookshop at 3:15? No, she wasn’t.
3 Were they in the department store at 3:30? Yes, they were.
4 Were they in the stationer’s at 3:00? No, they weren’t.
5 Was he in the stationer’s at 3:00? No, he wasn’t.
Zad. 6
1 Where was she at 3:15?
2 What time was she in the newsagent’s?
3 What time were they in the department store?
4 Where were they at 3:00?
5 What time was he in the bookshop?

