Język angielski klasa III B
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 10.06.2020 – 16.06.2020 r.
Topic: Grace likes rollerblading – słuchamy i odgrywamy dialog oraz piszemy na temat hobby.
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się opowiadać o tym co lubimy, bądź czego nie lubimy robić.
Do you like rollerblading? – czy ty lubisz jeździć na rolkach?
Jeśli chcecie opowiadać w ten sposób o swoich ulubionych czynnościach, musicie do czasownika dodać
końcówkę „ing”, np. play basketball – grać w koszykówkę
I like/don’t like playing basketball. (Lubię/nie lubię grać w koszykówkę)
Take photos – robić zdjęcia
I like/don’t like taking photos (lubię/nie lubię robić zdjęcia/zdjęć)

I Przypomnij sobie słownictwo z poprzedniej lekcji, z tematu „Hobbies”. Otwórz podręcznik na stronie 63
i przyjrzyj się obrazkom. Przedstawiają one czynności, które Laura lubi wykonywać. Czy potrafisz je nazwać?
Posłuchaj ponownie nagrania 3.3 i powtórz rymowankę.
https://drive.google.com/file/d/1q21TZGKfXifYRI1Xc3kQXnbViZ_9O0xR/view?usp=sharing
II. Przyjrzyj się obrazkom w ćwiczeniu 2 na str. 65, na jakie hobby mogą wskazywać przedmioty znajdujące się
w pomieszczeniach? Posłuchaj nagrania 3.6 by prawidłowo dopasować imiona dzieci do ich pokojów. Napisz
do zeszytu 3 zdania wg wzoru: Amy likes riding a bike and rollerblading.
Alfie likes …. and …. .
Libby likes …. and …. .
Toby likes …. and …. .
https://drive.google.com/file/d/1ZEadUwIPfHrnwAZsVMjFX4zJB4muSb3B/view?usp=sharing
III. Przyjrzyj się historyjce obrazkowej na stronie 66. Posłuchaj nagrania o Minnie i Pat.
https://drive.google.com/file/d/14rglWlKCGD2wY_fYunwbsLawzxv7XmFP/view?usp=sharing
IV. Wykonaj zadanie 2 i 3/66.
Na podstawie tabelki w ćwiczeniu 2 utwórz zdania o tym co lubią, bądź czego nie lubią robić Minnie i Pat.
Np. Minnie likes swimming and …, but she doesn’t like playing games and …. .
Pat likes …… and ….., but he doesn’t like …. and …. .
V. Przeczytaj opisy ulubionych czynności w ćw. 1/67 i dopasuj do nich imiona dzieci.
VI. Posłuchaj nagrania 3.8 i wskaż właściwy rysunek. Posłuchaj jeszcze raz i powtórz za speakerem.
https://drive.google.com/file/d/1kOhcl3w38jEIFozfvSGgZ-d-GYPr7nbH/view?usp=sharing
VII. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania na str. 52-54.
https://drive.google.com/file/d/1rWsjfoKffDiBDiWKGI6rPsEiHFl0shv-/view?usp=sharing

