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Kochani Uczniowie! Niedawno obchodziliśmy Dzień Ziemi, to świetna okazja by pouczyć się o ekologii po angielsku!
Topic: "I'm going green and I keep the Earth clean” – świętujemy Dzień Ziemi.
Materiał przygotowany w aplikacji Padlet:
https://padlet.com/magdakrzyza/h37c2swdr3nb8mt9?fbclid=IwAR0gdk1KB17wHWsLre8roZDPPZmbz52jWpw6MtO
VhghX7u80DVqw0fK6VOo
Na interaktywnej tablicy, którą otworzysz klikając powyższy link, znajduje się mnóstwo piosenek i filmików
o tym jak dbać o naszą planetę. Możesz wykonać dowolną liczbę ćwiczeń. Przydatne Ci będą zwroty poniżej, które
przepisz do zeszytu.
Słownictwo:
the Earth – ziemia
REDUCE - ogranicz ( kupowanie zbędnych rzeczy)
REUSE - używaj (ponownie rzeczy, z których korzystasz)
RECYCLE- utylizuj (oddaj do odzysku)
container- pojemnik
tin – puszka
newspaper – gazeta
bottle - butelka
Czy wiesz jak przetłumaczyć temat lekcji?
Kolor zielony kojarzy nam się z przyrodą, pewnie dlatego w języku angielskim „go green” oznacza przejście na
ekologiczny tryb życia tak by utrzymywać naszą planetę w porządku.
Ale co tak naprawdę możemy zrobić by ratować Ziemię? How can we save the Earth?
Obejrzyj filmik z zadania 9 (nie przejmuj się jeśli nie zrozumiesz wszystkiego) i pokoloruj kosze do których rodzina
świnki Peppy wyrzuca śmieci. Czy wiesz jak nazywa się ta czynność? Tak, to recycling!
Peppa

Me

bottles
tins and cans
newspapers
Dowiedz się jak segreguje się te śmieci w twoim domu. Przerysuj (lub wytnij i wklej) tabelkę do zeszytu i oznacz
kolorem kosze do których wyrzucasz szkło, metal i papier.
Mam nadzieję, że ciekawe filmiki i piosenki zamieszczone na Padlecie dostarczą Ci praktycznych pomysłów do tego
by odpowiedzieć na pytanie co trzeba zrobić aby nasza planeta Ziemia była zielona i czysta.
Jeśli chcesz, wykonaj projekt (np. nakręć krótki filmik, utwórz komiks przy pomocy https://www.storyboardthat lub
narysuj plakat), w którym przedstawisz te lub inne pomysły, zrób to oczywiście w języku angielskim
Poproś rodziców by link do filmiku bądź komiksu lub zdjęcie Twojego plakatu zatytułowanego „7 ways you can help
the Earth” (7 sposobów w jakie można pomóc Ziemi) przesłali na adres absocha.sp10@gmail.com.

