Język angielski klasa V B
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 03 - 09.06.2020 r.
Topic: I didn’t watch it - wypowiadamy się na temat czynności i wydarzeń z przeszłości. Past Simple
Tense – poznajemy czas przeszły prosty. Grammar exercises - tworzymy zdania twierdzące i
przeczące w czasie przeszłym prostym.
Cieszę się, że możemy spotykać się na Teamsie, zrozumienie nowego czasu może okazać się dużo
łatwiejsze, gdy posłuchacie lekcji na żywo. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w lekcji online odsyłam
do podręcznika w celu zapoznania się z tabelkami na stronie 88.
Wszyscy piszą notatkę do zeszytu:
PAST SIMPLE TENSE - czas przeszły prosty
Czasu przeszłego prostego używamy, gdy chcemy powiedzieć o czynności, która wydarzyła się
w przeszłości i się zakończyła.
(+) Zdania oznajmujące tworzymy poprzez dodanie końcówki ‘ed’ do czasowników regularnych
Np. look – looked
watch – watched
listen – listened
(-) Przeczenia tworzymy poprzez dodanie słówka ‘not’ do operatora did (do wszystkich osób) oraz
użycie formy podstawowej czasownika (czyli już bez ‘ed’)
Np. I didn’t look.
He didn’t watch.
She didn’t listen.
I Otwórzcie podręczniki na stronie 88 i Posłuchajcie nagrania 3.05, czy wiecie jakie programy
telewizyjne oglądali Sarah i Max?
https://drive.google.com/file/d/1bWEzn_5NwMm37nsS6Iv8udM-W3MPqbP6/view?usp=sharing
II Przyjrzyjcie się tabelce pod ćwiczeniem i odpowiedzcie na pytanie jak zapisujemy formy przeszłe
gdy czasownik kończy się na spółgłoskę i ‘y’? Napiszcie w zeszycie formy przeszłe utworzone od
czasowników z ramki w ćw. 2/88. Posłuchajcie jak należy je prawidłowo wymawiać:
https://drive.google.com/file/d/1Lj7soYZ7e79uvwmgdiBaoYlvwaQ8hS4x/view?usp=sharing
III. Wykonajcie ćw. 3/88 wpisując do zeszytu formy przeszłe czasowników w nawiasach.
IV Napiszcie 2 zdania do zeszytu według wzoru w ćw. 4/88. Czy umielibyście opowiedzieć co robiliście
w swoim wolnym czasie w zeszłym tygodniu? Sprawdzimy w środę…
V Obejrzyjcie prezentację pod Lesson 2 oraz wykonajcie ćwiczenia interaktywne pod Lesson 3
https://mee2.macmillan.education/coursePlayer/curso2.php?idcurso=1628760&editar=0
VI Jako pracę domową wykonajcie ćw. 1,2,4/63, dla chętnych 3, Train your brain! /63

