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1.04.2020r.

TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: Measuring – mierzymy wysokość / szerokość / długość / odległość.

Zad. 2 str. 46 (nagranie 2.11)
Popatrz na obrazki, odczytaj podpisy, wykonaj przedstawione na ilustracjach czynność i jednocześnie
nazwij je po angielski. Posłuchaj nagrania i zagraj w grę Zabadoo says…
Zad. 1 str. 47
Posłuchaj piosenki, następnie ją zaśpiewaj lub odczytaj na głos. Napisz w zeszycie, co Ty
chciałbyś/chciałabyś kupić i ile to kosztuje.
I want to buy… - Chałabym / Chciałbym kupić…
It’s … - Kosztuje to…
DLA CHĘTNYCH – nagraj jak śpiewasz piosenkę / czytasz tekst piosenki (tylko dźwięk!) i wyślij plik na
adres kasia_pawlikowska@onet.eu (do 3.04.2020r.) W tytule wiadomości proszę wpisać imię dziecka
oraz pierwszą literę nazwiska.
Zad. 1 str. 48
W zeszycie zanotuj:
How tall…? – Jak wysoki?

How long…? – Jak długi?

How wide…? – Jak szeroki?

How far away…? – Jak daleko stąd?

Następnie przeczytaj pytania i odpowiedzi, popatrz na obrazki i dopasuj ilustracje do odpowiednich
zdań. Zadanie wykonaj ustnie.
Zad. 2 str.48
Zmierz w swoim domu 1. drzwi (szerokość), 2. biurko (wysokość), 3. stół (długość), 4. książkę
(szerokość) i napisz w zeszycie odpowiedzi. Każde zdanie zacznij It’s … Pamiętaj o dodaniu na końcu
zdania odpowiedniego słówka, w zależności, jaką miarę podajesz, np. jeśli mierzysz wysokość drzewa
zdanie będzie wyglądało następująco:
It’s two metres tall.
Inne przykłady zdań, w których podajemy miary, to odpowiedzi w zadaniu 1 str.48.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad. 1, 2 str. 39. (Dla chętnych zad. 3 str. 39)

POWODZENIA!
(W razie pytań, proszę o wiadomości na e-dzienniku)

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Z 25.03.2020r.
Zad. 1 str 45 (z podręcznika)
1.
2.
3.
4.

Wykonany w podręczniku
She’s got two pounds and seventy pence.
She’s got six pounds.
He’s got five pound and twenty pence.

Zad. 1 str. 37 (z ćwiczeniówki)
1.
2.
3.
4.

It’s six pounds and fifty pence.
ball / football
It’s twenty pounds.
Guitar

Zad. 2 str. 37 (z ćwiczeniówki)
2. …is the pencil? It’s twenty-five pence.
3. How much is the rubber? It’s sixty pence.

