Język angielski klasa II B
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 06.05.2020 – 12.05.2020 r.
Topic: Favourite things – słuchamy i czytamy o ulubionych rzeczach oraz rysujemy je.
Słownictwo:
guitar - gitara
watch - zegarek
camera – aparat
football – piłka do gry w nogę
paints – farby
computer game – gra komputerowa
kite - latawiec
look at – spójrz na
Dzisiejszy materiał zamieściłam na tablicy interaktywnej w aplikacji Genial.ly. Przyjemnej zabawy!
link: https://view.genial.ly/5ea560fdda73ac0d8bf80cff/interactive-image-favourite-things
Poniżej wersja papierowa:
I Otwórz podręcznik na stronie 50 i przyjrzyj się obrazkowi. Zobaczysz tam ulubione przedmioty
Leo i Laury. Czy znasz ich angielskie nazwy?
II Posłuchaj nagrania 2.1. Wskaż przedmioty, które słyszysz w rymowance.
III Kliknij na linki poniżej i wykonaj ćwiczenia utrwalające słownictwo. (Nieobowiązkowe)
https://elt.oup.com/student/goldsparks/level2/games/game-5-1?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/goldsparks/level2/games/game-1-24?cc=pl&selLanguage=pl
IV Posłuchaj nagrania 2.2 i wskaż przedmioty na obrazku na stronie 51 w podręczniku.
V Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych słówek, wykonaj ćwiczenia w aplikacji Wordwall
https://wordwall.net/play/611/600/677 (lub kartę pracy w załączniku).
VI Przeczytaj o ulubionych przedmiotach Zabadoo, Laury i Leo. Narysuj w zeszycie swoje ulubione
przedmioty i podpisz je. Wykorzystaj nowe słówka z karty pracy. Jeśli chcesz, przepisz je do zeszytu
i przetłumacz. Poproś rodzica aby zdjęcie notatek z rysunkiem „My favourite things” przesłał na adres
absocha.sp10@gmail.com.
VII W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 i 2/42 oraz 1 i 2/43.
IX Na koniec zapraszam Cię do obejrzenia filmiku o ulubionych rzeczach Timmiego (Timmy’s favourite
things). https://www.youtube.com/watch?v=tPX5MMvLw_Y
Oto wyrażenia i zwroty, które mogą Ci się przydać:
inside – w środku
a goal – bramka
a drum – bębenek
cakes – ciaska

friends – przyjaciele
It’s Timmy’s turn – kolej na Timmiego
Never mind – nic nie szkodzi
Well done – dobra robota

Karta pracy – wersja paierowa (nieobowiązkowa)
Narysuj linię, aby połączyć każdą parę pól
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