Język angielski klasa VI B
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 20.05.2020 – 26.05.2020 r.
Topic: 1. Revision Workout 6 - powtarzamy wiadomości i umiejętności z rozdziału „Illnesses and injuries”. 2.
Unit 6 test – piszemy sprawdzian wiadomości z rozdziału 6. 3. Let’s check Units 5–6: ćwiczymy umiejętność
słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz funkcje językowe.
Drodzy uczniowie, dobiegł końca następny rozdział i nadszedł czas podsumowania i ocenienia Waszej pracy. Cały materiał
w pigułce macie zaprezentowany na str. 80-81 w podręczniku. Przeczytajcie go uważnie i spróbujcie wszystko raz jeszcze zapamiętać
(nie wykonujcie ćwiczeń na tych stronach). Poproście rodziców, aby odpytali Was ze słownictwa.
Przejrzyjcie sobie zadania na stronie 79 i sprawdźcie czy umiecie je wykonać ustnie. Mam nadzieję, że w środę uda nam się spotkać w
naszej wirtualnej klasie na Microsoft Teams i będziemy mogli zrobić to powtórzenie w trakcie planowanego w środę na godz. 11.00
spotkania. Bardzo zależy mi, aby przed sprawdzianem omówić z Wami ewentualne problemy ze zrozumieniem materiału.
OSOBOM, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY PROBLEMY ZE SPRZĘTEM NIE BĘDZIE WSTAWIANA NIEOBECNOŚĆ, W DALSZYM CIĄGU BĘDZIE
OBOWIĄZYWAŁ MATERIAŁ PUBLIKOWANY NA STRONIE SZKOŁY DO NAUKI ZDALNEJ.

Sprawdzian składający się z 29 pytań znajdziecie w aplikacji www.joinmyquiz.com. Kod 5267431. Wpiszcie
swoje imię, pierwszą literę nazwiska oraz nr z dziennika. Na wykonanie każdego z punktów macie 30 sekund,
więc proszę nie starajcie się pisać nieuczciwie, ponieważ może Wam nie starczyć czasu. Do sprawdzianu
możecie przystąpić 1 raz, w terminie do 27 maja br.
Przygotujecie się do niego jeszcze lepiej jeśli wykonacie poniższe ćwiczenia (nie przesyłajcie odpowiedzi):

Co mam zrobić?
1 Wykonaj 2 dowolnie wybrane zadania ze
stron Let’s check (strony 82-83 ), w tym co
najmniej jedno na czytanie lub na
słuchanie. Staraj się wybrać zadania z
różnych sekcji (Listening, Reading, Use of
English itd.).

2 Wykonaj 2 dowolnie wybrane zadania ze
stron Let’s check w zeszycie ćwiczeń (stron
58-59), w tym co najmniej jedno na
czytanie lub na słuchanie. Staraj się wybrać
zadania z różnych sekcji (Listening, Reading,
Use of English itd.).

Dla chętnych
Wykonaj jedno zadanie z części Writing z
książki ucznia lub zeszytu ćwiczeń.

Gdzie to znajdę?
Książka ucznia
2.47
https://drive.google.com/open?id=1aQ6gUiwWSB
1CP0k9n8ioTAo2mYXVYoNd
2.48
https://drive.google.com/open?id=1WnhRNb0W_P
p7CHvUAgggW1QDV8MhU0Hx
2.49
https://drive.google.com/open?id=1NA_qWXnoNp314YHBS_XzjqwEBnqeJrm
Zeszyt ćwiczeń
Track 35
https://drive.google.com/open?id=1XdV3Lxc97_kC
CcVi3xiZtCYDDC-So7rc

Książka ucznia
Zeszyt ćwiczeń

