Język angielski kl. VI B
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 06.05.2020 r. – 12.05.2020 r.

Topic: “Train your brain 6” - ćwiczymy poznany materiał poprzez różne umiejętności.
Sprawdźcie proszę, czy ćwiczenia, które mieliście zrobić z podręcznika wykonaliście prawidłowo,
oto odpowiedzi:
Ex. 2/75
learn–learnt,
tell – told,
steal–stole,
throw – threw

4/75
Did you scratch your
arm? No, I didn’t.
Did Dave help you?
Yes, he did.
What did the dolphin
do? It helped us.
Did Dave help the
dolphin? Yes, he did.
What did he do? He
took the plastic
net off the dolphin’s
fin.

5/75
1 the day before
yesterday
2 on Friday
4 at 10 o’clock
5 last year
6 at 11 o’clock

Na tej lekcji nie będziemy uczyć się nowych rzeczy, a jedynie utrwalać to, co zostało wprowadzone
w rozdziale 6. Będę chciała, abyście skorzystali z platformy elearningowej i poćwiczyli tłumaczenie zdań
w czasie Past Simple – prezentacja pod Lesson 4 w unicie 6 oraz powtórzyli słownictwo wykonując
ćwiczenia znajdujące się pod Lesson 8 https://mee2.macmillan.education
I Otwórzcie książki na stronie 76 i przyjrzyjcie się 6 postaciom na obrazku w zadaniu 1. Czy wiecie co
może im dolegać? Dopasujcie imiona do opisanych poniżej dolegliwości.
II W zadaniu 3 stwórzcie 3 zdania w czasie przeszłym prostym, a w zadaniu 5 ułóżcie we właściwej
kolejności części maila. Odpowiedzi zapiszcie do zeszytu.
IV Dalszą część pracy wykonajcie w zeszycie ćwiczeń. Jak zwykle macie wybór czy zrobicie tylko zadania
obowiązkowe czy chcielibyście otrzymać za ćwiczeniówkę 5 lub 6 i zrobicie zadania dodatkowe.
Powodzenia!
Ćw. 1,2,3 /54, dla chętnych – 4,6 /56.
V Osoby, które chciałyby wykonać zadanie na ocenę, proszone są o przeczytanie tekstu na str.78
o Marii Skłodowskiej – Curie, wypisanie nieznanych słówek do zeszytu i przetłumaczenie ich. Na
podstawie tego tekstu należy stworzyć własny, z podziałem na 3 paragrafy, tak jak mówią wskazówki
w zadaniu 5/78. Wybierzcie proszę znaną osobę, która już nie żyje, a którą podziwiacie i opiszcie jej
dokonania. Opis w treści maila wyślijcie na absocha.sp10@gmail.com

Good luck!

