Język angielski klasa II B
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 13.05.2020 – 19.05.2020 r.
Topic: The toy shop – słuchamy historyjki obrazkowej, czytamy ją oraz ćwiczymy nazwy
przedmiotów.
Słownictwo:
toy shop – sklep z zabawkami
favourite - ulubiony
Have you got a…?- czy masz…?
over there - tam
Thank you – dziękuję
Goodbye – do widzenia
I (don’t) like…- (nie) lubię…
I Otwórz podręcznik na stronie 52 i przyjrzyj się historyjce obrazkowej. Do jakiego sklepu udali się
Laura i Leo? Odszukaj nagrania 2.3 na płytce załączonej do podręcznika lub kliknij w link poniżej.
https://drive.google.com/open?id=1PgeAufg-gpiyiX8ybgTktvrSbL4wyKJ4
Posłuchaj historyjki obrazkowej. Czy potrafisz ją przeczytać? Posłuchaj nagrania jeszcze raz, tym
razem zatrzymaj nagranie po każdym zdaniu i staraj się je powtórzyć. Jeśli nie masz jeszcze oceny za
wierszyk lub piosenkę, poproś rodziców by nagrali twój głos jak czytasz (np. za pomocą Vocaroo.com)
i przesłali link na mój adres absocha.sp10@gmail.com
II Zapisz do zeszytu słówka z ćwiczenia 2/53, posłuchaj nagrania 2.4 i dorysuj przy słówku
dziewczynka lubi daną zabawkę lub
, jeśli jej nie lubi.

jeśli

guitar …
paints …
https://drive.google.com/open?id=1TOEOUVwYc6HS-rhJHBpaRPAwF2Rdz6ny
III Napisz w zeszycie i narysuj 3 swoje ulubione zabawki.
I like …
I like …
I like …
IV W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1, 2 i 3/47.
W zadaniu 1 napisz i narysuj: 2 ulubione kolory, 2 ulubione zabawki, 2 ulubione cyfry oraz 2 ulubione
produkty spożywcze.
W zadaniu 2 posłuchaj rymowanki i postaraj się ją powtórzyć. Zwróć uwagę, jak wymawiana jest
litera ‘a’.
https://drive.google.com/open?id=1KqGJ-EYxJDDsdBjg6JjXLrvYzTDE4wGL
W zadaniu 3 napisz dwa wyrazy, które widzisz na obrazkach.

* Zadanie dla chętnych:
Czy chciałabyś / chciałbyś poznać więcej słówek opisujących zabawki?
To nic trudnego! Zapisz słówka do zeszytu i przetłumacz przy użyciu słownika internetowego, np. Diki
1. skateboard 2. clown 3. shark 4. rabbit 5. panda 6. puppy 7. ship 8. bats 9. pirate 10. kangaroo
11. farm 12. roller skates
A teraz kliknij na link https://wordwall.net/play/977/906/477 i pobaw się na tablicy interaktywnej.
Musisz tam dopasować słówko do przedmiotu znajdującego się na obrazku.
Dla tych, którzy wolą wersję papierową poniżej zamieszczam diagram do zaznaczania słówek. Wytnij
go jeśli chcesz i wklej do zeszytu. Poproś rodzica by zdjęcie z dzisiejszej lekcji wysłał na
absocha.sp10@gmail.com (dla chętnych, przy wykonaniu zadań dodatkowych)

