Język angielski VI b
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 13.05-19.05
Topic: An injury - ćwiczymy funkcje językowe. Zadajemy pytania o wydarzenia w przeszłości.
Opowiadamy o doznanym urazie lub kontuzji.
Jak zwykle, zapiszcie zwroty zaznaczone granatową czcionką do zeszytu:
What happened – co się stało?

When did it happen? – kiedy to się stało?
How did you do that? – jak to zrobiłeś/aś?
I Otwórzcie podręcznik na stronie 77 i przyjrzyjcie się obrazkowi. Co widzicie?
Odszukajcie nagrania 2.45 i przeczytajcie dialog razem ze speakerem.
II W ćw. 2 zapiszcie do zeszytu słówka z tabelki dzieląc je na 2 kategorie: Time expressions (określniki
czasu – określają nam kiedy wydarzenie miało miejsce): …, oraz Talking about injuries (wyrażenia
przedstawiające szczegóły kontunzji) …
III W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zadania obowiązkowo -1,2 i 3, dla chętnych - 4 i 5/55
oraz 1,2 i 3/56
W przyszłym tygodniu zaczynamy pracę online i będziemy odgrywać dialog
z ćwiczenia 3 i 4 w naszej wirtualnej klasie. Mam nadzieję, że w trakcie
spotkania będę mogła wstawić Wam dużo pozytywnych ocen! Pierwsze
spotkanie 20 maja o 11.00 Zapraszam!
Zbliżamy się do końca rozdziału 6 i powinniście napisać sprawdzian. Ponieważ
pisaliście już w tym semestrze z rozdziału 4 i 5 i macie sporo ocen, będę pytała
na ocenę tylko te osoby, które mają niejasną sytuacje na koniec roku (zakres
materiału ze str. 80-81) . Powtórzenie zrobimy online lub, jeśli macie
problemy ze sprzętem, zrobicie go indywidualnie. Przygotujcie się do niego wykonując zadania na
stronie 79.
W tym tygodniu nie musicie mi nic przysyłać na maila.
Na koniec zapraszam Was na platformę e-learnigową https://mee2.macmillan.education, gdzie
wykonując już wszystkie ćwiczenia pod unitem 6, możecie dostać ocenę za aktywność
***
Odpowiedzi do zadań z poprzedniej lekcji:
Ex. 3/76 1 Henry had a headache yesterday. 2 Cara didn’t twist her ankle. 3 Cara broke her arm a
week ago
Ex.5/76 c

