Język angielski kl. IVa
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 06.05-12.05

Topic: “At the salad bar” - dialog w barze sałatkowym: zamawiamy jedzenie, wyrażamy
prośby.
Czy zdarzyło Ci się kiedyś zamawiać coś w barze? A może zamawiałeś coś będąc na wakacjach
z rodzicami za granicą? Na dzisiejszej lekcji nauczysz się, jak sobie poradzić w takiej sytuacji,
gdy będziesz musiał to zdobić po angielsku.
Jak zwykle, zapisz zwroty zaznaczone granatową czcionką do zeszytu:
Can I have a / some…? - Czy mogę prosić…?
Eat in – jeść na miejscu
Take out – na wynos
Here you are – proszę bardzo
How much is it? Ile to kosztuje?
That’s (£5.40) please – poproszę 5 funtów i czterdzieści pensów
Będąc za granicą być może będziesz musiał posłużyć się inną walutą, np. euro lub dolarem, czy
wiesz w jakich krajach są one używane? Rodzice z pewnością potwierdzą, czy masz rację.
Otwórz podręcznik na stronie i przyjrzyj się obrazkowi. Co widzisz?
Odszukaj nagrania 2.45 i przeczytaj dialog razem ze speakerem.
W ćw.2 zapisz do zeszytu nazwy warzyw, które usłyszysz w nagraniu 2.46.
Stwórz własny dialog w barze sałatkowym. Uzupełnij brakujące wyrazy w ćw. 3 pomysłami
z ćw. 2 i przepisz dialog zeszytu. Będzie super, jeśli nauczysz się go na pamięć.
W przyszłym tygodniu zaczynamy pracę online i będziemy odgrywać ten dialog
w naszej wirtualnej klasie. Mam nadzieję, że w trakcie spotkania będę mogła
wstawić Wam dużo pozytywnych ocen! Pierwsze spotkanie 13 maja o 9.00
Zapraszam!
Jako zadanie na ocenę prześlij mi w treści maila 4 pomysły na swoje ulubione sałatki. Twoje
zdjęcie wykonującego jedną z takich sałatek mile widziane (mogą być tylko ręce)!
Na koniec zapraszam Cię na platformę e-learnigową https://mee2.macmillan.education, gdzie
możesz raz jeszcze obejrzeć zasady tworzenia zdań w konstrukcji „there is/there are”, a także
posłuchać piosenki pod Lesson 4. A może zechcesz ją zaśpiewać na ocenę? Zapraszam do
zabawy na Vocaroo.com. (zadanie oczywiście dla chętnych )
***
Odpowiedzi do zadania 3 z poprzedniej lekcji:
There isn’t any bacon. There aren’t any sausages. There are some grapes. There is some ice cream. There are some biscuits.

