Języka angielski klasa VI b
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 15.04.2020 – 21.04.2020 r.

Przypominam o rejestracji na stronie www.macmillaneducationeverywhere.com zgodnie z instrukcją
po wewnętrznej stronie zeszytu ćwiczeń. Kod do klasy Kod do klasy VIb (class code) to CL11928427.
W nazwie użytkownika wpisujemy imię dziecka i pierwszą literę nazwiska oraz nr w dzienniku np.:
Jan_K01. W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik lub na adres mailowy
absocha.sp10@gmail.com . 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.
W tym tygodniu proszę o wykonanie ćwiczeń zawartych pod Lesson 2 i Lesson 3 w Unicie 6.

Topic: I had a cold – tworzymy formy twierdzące i przeczące w czasie
przeszłym prostym.

PAST SIMPLE TENSE – czas przeszły prosty
Czasu przeszłego prostego używamy gdy opisujemy wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości
i się zakończyły.
Do tworzenia zdań oznajmujących potrzebujemy właściwej formy czasownika.
Jeżeli jest on regularny wystarczy, ze dodamy końcówkę „ed”
np. call – called
text – texted
study – studied
Form przeszłych czasowników nieregularnych musimy nauczyć się na
pamięć (podręcznik, str. 122 – druga kolumna – Past Simple)
Np. have – had
drink – drank
sleep – slept.
W zdaniach przeczących występuje operator ‘did’ i słówko’ not’ = didn’t oraz forma podstawowa
czasownika.
Np. I didn’t watch television.

He didn’t sleep well.
Zdania oznajmujące w podanych przykładach wyglądałyby następująco:
I watched television.
I slept well.
Dla lepszego zrozumienia tematu proszę o obejrzenie prezentacji Grammar App pod Lesson 2
w unicie 6 na www.macmillaneducationeverywhere.com.

I Uczniowie czytają emaila w ćw. 1/72 i szukają form przeszłych od czasowników regularnych. W ćw.
2/72 piszą do zeszytu formy przeszłe od podanych czasowników nieregularnych.
II Ćw. 4/72 Uczniowie piszą do zeszytu twierdzące lub przeczące formy przeszłe od podanych
w nawiasach czasowników.
III W zeszycie ćwiczeń uczniowie wypełniają ćwiczenia 1 i 2 /51. Osoby, które chciałyby z zeszytu
ćwiczeń otrzymać później ocenę bdb lub cel, proszone są o wykonanie również z zadania 3, 4 oraz
„Train your brain!”/51.

IV Na ocenę należy wykonać zadanie 5/72 w podręczniku. Każde z punktów powinno być opisane
w co najmniej 2 zdaniach. Treść zadania wpisujemy w treści maila i wysyłamy na adres
absochasp10@gmail.com . Maila tytułujemy VIB_ nazwisko_15-21.04.
V Zapowiedzianą kartkówkę z czasowników nieregularnych piszecie wchodząc na
joinmyquiz.com. W tym celu do 22 kwietnia logujecie się (kod: 172560) podając swoje imię
i pierwszą literę nazwiska. Nie radzę posługiwać się w tym czasie innymi materiałami, bo może
wam braknąć czasu. Macie tylko jedno podejście. Powodzenia!

