Język angielski kl. IV A
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 17 - 25.06.2020 r.
Topic: Is it real? – poznajemy świat przygodowych gier komputerowych. Present Continuous –
uczymy się czasu teraźniejszego ciągłego. Opowiadamy o czynnościach wykonywanych w danej
chwili.
Kochani uczniowie klasy IV a!
Rok szkolny 2019/2020 dobiega końca. Mam nadzieję, że pomimo trudności wiele się nauczyliście
i jesteście zadowoleni z naszych lekcji
Jesteście fajną grupą i mam nadzieję spotkać się z Wami
w szkole po wakacjach. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie dla siebie mili, coraz bardziej samodzielni
i uważajcie na siebie!
Zanim zakończymy ten rok szkolny, musimy jeszcze pouczyć się kilku rzeczy. W najbliższą środę nie
zobaczymy się na Teamsie z powodu egzaminów, tak więc ostatnie spotkanie przed wakacjami 24
czerwca. Wiem, że oddaliście już podręczniki, więc załączam link do e-podręcznika, z którego możecie
bez przeszkód skorzystać online. https://online.flippingbook.com/view/435027/
Słownictwo:
Buy tickets – kupować bilety
Win prizes – wygrywać nagrody
Fight a dinosaur – walczyć z dinozaurem
Dive into a crocodile lake – wskoczyć do jeziora z krokodylami
Find treasure – znaleźć skarb
Visit Spooky Castle – odwiedzić zamek Strachów
Learn magic tricks – uczyć się magicznych sztuczek
Look for – szukać
I W tym rozdziale zajmiemy się wirtualną rzeczywistością, a konkretnie przygodowymi grami
komputerowymi. Czy lubicie w nie grać? Odszukajcie stronę 98, przyjrzyjcie się obrazkom i dopasujcie
je do wyrażeń z tabelki w ćwiczeniu 1. Posłuchajcie nagrania i powtórzcie zwroty za lektorem.
https://drive.google.com/file/d/1OkfMArkmiKmj1KIFmY4NwUm0fs08ssZr/view?usp=sharing
II Posłuchajcie nagrania 3.15 o Brainy Park. Wykonajcie zadania 2/98 oraz 4 i
5/99.https://drive.google.com/file/d/1EOfBWvJHO0HLCjgxxkw9_wnXCDAuM5Db/view?usp=sharing
Na dzisiejszej lekcji poznacie nowy czas, zapiszcie notatkę do zeszytu, lub wytnijcie i wklejcie
informację poniżej:
PRESENT CONTINUOUS TENSE – czas teraźniejszy ciągły
Czasu teraźniejszego ciągłego używamy, gdy chcemy opowiedzieć o sytuacji,
która dzieje się w danej chwili (czyli np. teraz). Jest to kolejny czas teraźniejszy,
ale użyjemy go gdy mówimy o czynnościach, które zaczęły się, trwają i jeszcze się nie skończyły.
Np. Ja teraz piszę.

Czy ja teraz piszę?

(+ ) I’m writing now.

(?) Am I writing now? (-) I’m not writing now

(szyk przestawny)

Ja teraz nie piszę.

Jak widzicie do tworzenia tego czasu posługujemy się odpowiednią formą czasownika ‘być’ –
am/is/are oraz dodajemy do czasownika końcówkę ‘ing’. Pytania powstają poprzez użycie szyku
przestawnego (am/is/are stawiamy przed osobą), przeczenia poprzez dodanie słówka ‘not’ do
am/is/are.
Więcej informacji w Grammar app pod Lesson 2:
https://mee2.macmillan.education/coursePlayer/curso2.php?idcurso=1445659
II Przyjrzyjcie się tabelkom na str. 100 i wykonajcie zad. 2 i 3. Zwróćcie uwagę na pisownię wyrazów
przy dodawaniu końcówki ‘ing’ (czasowniki krótkie, jednosylabowe, zakończone na pojedynczą
samogłoskę i spółgłoskę mają podwojoną ostatnią spółgłoskę – np. win – winning
III W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 1/70 oraz 2 i 3/71.
Do zobaczenia w środę, 24 czerwca o 9.00 na Teamsie!

