Język angielski klasa VI B
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 03 - 09.06.2020 r.
Topic: I’ve been to the computer sale - opisujemy rezultaty niedawnych wydarzeń przeszłych. Present
Perfect Tense – poznajemy czas teraźniejszy perfekt. Grammar exercises - tworzymy zdania
twierdzące i przeczące w czasie Present perfect.
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 (środy
godz. 11) odsyłam do podręcznika w celu zapoznania się z tabelkami na stronie 86.
Wszyscy piszą notatkę do zeszytu:
PRESENT PERFECT TENSE
Czasu tego używamy, gdy chcemy powiedzieć o czynności, która wydarzyła się
w przeszłości, ale nie znamy daty tego wydarzenia lub gdy czynność wydarzyła się w przeszłości,
a jej efekt jest widoczny w teraźniejszości.
(+) Zdania oznajmujące tworzymy poprzez użycie czasownika posiłkowego have/has (nie tłumaczymy
go) oraz dodanie końcówki ‘ed’ do czasowników regularnych. Jeśli mamy do czynienia z
czasownikiem nieregularnym, przyda się znajomość trzeciej kolumny na str. 122.
Np.
watch – have/has watched – czasownik reg.
see – have/has seen – czasownik niereg.
(-) Przeczenia tworzymy poprzez dodanie słówka ‘not’ do operatora have – powstaje haven’t lub has
– powstaje hasn’t (w 3 os. l. poj.) oraz użycie imiesłowu biernego czasownika głównego – Past
participle (ed lub III kolumna)
Np. He hasn’t watched.
We haven’t seen.
I Otwórzcie podręczniki na stronie 88 i Posłuchajcie nagrania 3.07, czy wiecie kiedy opisane
wydarzenia miały miejsce?
https://drive.google.com/file/d/1QkvAxXkVtNhX2uT0LTw-Zbro76ap5lXM/view?usp=sharing
II Przyjrzyjcie się tabelce pod i napiszcie w zeszycie formy imiesłowu biernego (III kolumna)
utworzone od czasowników z ramki w ćw. 2/86. Posłuchajcie jak należy je prawidłowo wymawiać:
https://drive.google.com/file/d/1fMEEoT_ET9onQwF4LZq2gso1JLIe9GNP/view?usp=sharing
III. Wykonajcie ćw. 4 i 5/86 wpisując do zeszytu zdania w czasie Present Perfect (w ćw. 5 mogą być
same formy).
V Obejrzyjcie prezentację pod Lesson 2 oraz wykonajcie ćwiczenia interaktywne pod Lesson 1
https://mee2.macmillan.education/coursePlayer/curso2.php?idcurso=2088106&editar=0
VI Jako pracę domową wykonajcie ćw. 1,2,3,4/63, dla chętnych Train your brain! /61

