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Kochani uczniowie klasy II b!
Bardzo dziękuję za przesyłanie pięknie wykonanych prac na czas! Wielu z was wykonuje zadania nieobowiązkowe
z przyjemnością, co mnie bardzo cieszy. Ci którzy mają utrudniony dostęp do sprzętu czy Internetu mogą się ze mną
konsultować telefonicznie, a już niedługo z niektórymi z Was spotkam się w szkole
Na pewno będę chciała wstawić
Wam same dobre oceny z zeszytów i ćwiczeniówek. Wypełniajcie je systematycznie, ale nie musicie przesyłać ich zdjęć,
wskażę w materiale kiedy będzie trzeba je zostawić w szkole do sprawdzenia.
Osoby , które zadeklarowały chęć udziału w konkursie z języka angielskiego - OLIMPUSEK sesja wiosenna będą mogły
do niego przystąpić w pierwszym tygodniu czerwca w szkole. Poinformuję Was kiedy i jak to będzie wyglądało. Ćwiczcie
sobie wykonywanie testów korzystając z archiwum organizatora konkursu:

https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek/archiwum/jezyk-angielski/szkola-podstawowa-klasa-2
Życzę przyjemnej i owocnej nauki!

Topic: I’ve got a… – słuchamy dialogu Minnie i Pata. Piszemy o swoich zabawkach, utrwalamy nazwy
przedmiotów.
Słownictwo:
What’s this? - co to jest?
I’ve got… - ja mam
What have you got? – co ty masz..?
Write about… - napisz o …
Who am I? – kim ja jestem?
Czy umiecie po angielsku wskazać co przy sobie macie?
Postarajcie się podać kilka przykładów, np. I’ve got a book – mam książkę, oraz spytać domownika co on/ona
ma : What have you got? – co ty masz? Jeśli możecie, użyjcie nowych słówek z poprzedniej lekcji.
A teraz otwórzcie podręczniki na str. 54 i przyjrzyjcie się historyjce obrazkowej. Pamiętacie Minnie i Pata?
Posłuchajcie nagrań 2.5 i 2.6. W zadaniu 2/54 i wskażcie na obrazku do kogo należy dany przedmiot.
https://drive.google.com/open?id=1TiyyK4Ig6SOInytg9taU9z0ttzF8v_Df
https://drive.google.com/open?id=1aM0ywPwK5JTP-DbQdh9Yd_WBvmtRzSY9
W zadaniu 1/55 przepiszcie zdania do zeszytu łącząc osoby 1, 2, 3 z odpowiednimi przedmiotami na
obrazkach a, b, c. Np. pierwszy chłopczyk mówi, że ma aparat, grę komputerową i …, więc szukamy tych
przedmiotów na jednym z obrazków po prawej i już wiemy jakiego słówka brakuje - gitara prawda?
Wpisujemy więc brakującą nazwę oczywiście po angielsku do wypowiedzi i przepisujemy całe zdanie do
zeszytu.
W zadaniu 2/55 utwórzcie 3 zdania na temat tego co ma Zabadoo. Przedmioty narysowane są na obrazku.
A teraz czas na wierszyk! Przeczytajcie go w ćw3/55 oraz koniecznie posłuchajcie. Może ci, którzy nie mają
jeszcze oceny za wierszyk lub piosenkę zechcą się nagrać (np. za pomocą Vocaroo.com) i przesłać mi linka na
adres absocha.sp10@gmail.com ?
Jako pracę domową wykonajcie zadanie 1 i 2/44 oraz 1 i 2/ 45 w zeszycie ćwiczeń. Link do zadania ze
słuchania poniżej: https://drive.google.com/open?id=1zW94UlRS75-os4D-4OBg8Jb6sUWPLqzB

