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Materiał do nauki zdalnej: 29.04.2020 r. – 05.05.2020 r.

Topic: The dolphin helped us - słuchamy i czytamy historyjkę obrazkową, tworzymy zdania
pytające w czasie przeszłym prostym oraz krótkie odpowiedzi.
Sprawdźcie proszę, czy ćwiczenia, które mieliście zrobić z podręcznika wykonaliście prawidłowo,
oto odpowiedzi:
Ex. 1/73
1f
2b
3a
4c
5e
6g
7d

Past forms
Hurt
Cut
Twisted
Bruised
Scratched
Broke
Burnt

I Zapiszcie teraz słówka i wyrażenia do zeszytu, przydadzą się dla lepszego zrozumienia historyjki obrazkowej:
Get closer – zbliżać się
Calm down – uspokajać się
Hide – chować się
Fall over – przewrócić się
The rescue helicopter – helicopter ratunkowy
Rock – skała
Catch up – doganiać
Hurry up! – pospiesz się
My leg hurts like mad – strasznie boli mnie noga
You’re in the soup – jesteś w tarapatach
II Otwórzcie książki na stronie 74 i posłuchajcie/przeczytajcie historyjkę. Czy potraficie wskazać imiona w zad.
3/75? Zapiszcie odpowiedzi do zeszytu.
Zapiszcie formy przeszłe czasowników:
learn –
tell –
steal –
throw –
III Popatrzcie na tabelkę poniżej. Przedstawia ona tworzenie pytań w czasie przeszłym prostym (Past Simple).
Robimy to za pomocą operatora did (do wszystkich osób takiego samego) i formy podstawowej czasownika.
Did

I
you
he/she/it
we/you/they

help us?

Na takie pytania odpowiadamy samym operatorem: Yes, I (he, you etc.) did.
No, I (she, they, etc.) didn’t.
Nie zawsze jednak zdanie będzie zaczynało się od ‘Did’, może się zdarzyć, że musicie najpierw wstawić słówko
pytające np. ‘where’, przykład: Kiedy oni ci pomogli? When did they help you?
Zapoznajcie się proszę z prezentacją na platformie elearningowej https://mee2.macmillan.education w unicie
6 pod Lesson 4, która mam nadzieję pozwoli Wam rozwiać wszelkie wątpliwości co do tworzenia pytań w czasie
Past Simple
V Sprawdźcie co potraficie tworząc w zeszycie pytania w ćw.4/75 i dopasowując do nich właściwą odpowiedź.
VI. Posłuchajcie teraz nagrania 2.44, w którym Ella rozmawia ze swoja mamą przez telefon, wypiszcie do
zeszytu odpowiednie wyrażenia typu ( ago – temu, last – w zeszłym (tygodniu, zeszłego lata itp.), in – określając
miesiąc, porę roku, on – określając konkretny dzień lub at – określając godzinę)
Więcej ćwiczeń dla chętnych w aplikacji Wordwall: https://wordwall.net/play/938/861/795
VII Jako prace domową wykonajcie ćw. 1,2,3 i Useful! /55, 4 i Train your brain jest dla chętnych. Tym razem
nie musicie nic przesyłać, życzę Wam udanego weekendu majowego!

