Język angielski kl. IV A
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 10 - 16.06.2020 r.
Topic: On a mid-term trip – ćwiczymy funkcje językowe. Telling the time – uczymy się podawać czas
i pytać o godzinę. Revision workout – powtarzamy wiadomości i umiejętności z rozdziału 7.
Odpowiedzi do zadań z poprzedniej lekcji:
ex 2/91
e, c, g, a, f, b, d
ex 3
ex 6
1 gets 2 has 3 plays 4 loves
1 Yes, he does. 2 No, he doesn’t.
5 does 6 watches 7 goes
3 Yes, it does. 4 No, it isn’t.
ex 4
1 Eddie doesn’t work all night.
2 Iggy doesn’t go to office.
3 Iggy works at home.
4 Imogen doesn’t have a lot of
problems.
5 Ellie goes to school by bus.
ex 5
1 Does Ellie get up late? No, she doesn’t.
2 Does Iggy put fruit in the SmoothieMax? Yes, he does.
3 Does Eddie brush his teeth at night? Yes, he does.
4 Does Iggy go to bed early? No, he doesn’t.
5 Does Ellie have breakfast every day? Yes, she does.

I Dziś będziemy się uczyć przydatnych funkcji językowych określających godziny. Czy wiecie jak
w języku angielskim pytamy o godzinę?
Najłatwiej jest spytać: What time is it?
Jeżeli godzina jest pełna odpowiadamy o’clock (pamiętając, że używamy skali 1-12).
Tak więc godzina 13.00 to It’s one o’clock
half past – pół godziny (po)
quarter – kwadrans (15 min.)
past – po
to – za

np. 13.30 – It’s half past one
np. 13.15 – It’s quarter past one.
np. 13.45 – It’s quarter to two.

II Otwórzcie książki na stronie 93 i posłuchajcie/przeczytajcie dialogi. Czy potraficie je dopasować do
zdań w ćw. 2/93?
https://drive.google.com/file/d/1OohrTG6-HN_fh9d9a6D52qsXrDHqTVxr/view?usp=sharing
III Popatrzcie na godziny poniżej zadania 2. Posłuchajcie i połączcie zdania z godzinami.
https://drive.google.com/file/d/1qZZ2snWaHOwK3-w9azSHYQdY8oCnL8qd/view?usp=sharing
IV Uzupełnijcie zdania w ćw. 5/93
V Wykonajcie ćw. 1 i 2/67, dla chętnych zad. 3 i 4, oraz ćwiczenia utrwalające w podręczniku na str.
95.

