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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: These birds can dance! – poznajemy czasownik ‘can’.

Quick check str. 62 (nagranie 2.24)
Zadanie wykonaj ustnie. Nazwij czynności, które odpowiadają usłyszanym dźwiękom.
Zad. 1 str. 62 (nagranie 2.25)
Popatrz na ilustracje i zastanów się co, potrafią robić przedstawione zwierzęta. Posłuchaj nagrania
tekstu i sprawdź swoje przypuszczenia.
PRZEANALIZUJ NOTATKĘ!
NOTATKA DO ZESZYTU (można wydrukować i wkleić)

Za pomocą czasownika ‘can / can’t’ wyrażamy, co ktoś potrafi / czego nie potrafi robić.

CAN – POTRAFIĆ, UMIEĆ
osoba + can + czynność (czasownik w formie podstawowej, bez żadnych zmian)
I can swim. – Ja potrafię pływać.
She can drive a car. – Ona potrafi prowadzić samochód.
They can speak English - ………………………………………………………………………… (dopisz)
……………………………………………………………………………… (dopisz) – On potrafi robić sztuczki na deskorolce.

CAN’T – NIE POTRAFIĆ, NIE UMIEĆ
osoba + can’t + czynność (czasownik w formie podstawowej, bez żadnych zmian)
I can’t swim. – Ja nie potrafię pływać.
She can’t drive a car. – Ona nie potrafi prowadzić auta.
………………………………………………………………………………. (dopisz) – Oni nie potrafią mówić po angielsku.
He can’t do skateboard tricks. - …………………………………………………………………………….. (dopisz)

Zad. 2 str. 62
Wykonaj zadanie, same luki zapisz w zeszycie.

NOTATK (c.d.)
Po czynności (czasowniku) możemy wstawić przysłówek, który informuje nas o tym, jak ktoś daną
czynność wykonuje, np.:
(very) well – (bardzo) dobrze
fast / quickly – szybko
loudly – głośno

Anna can run very fast. – Anna potrafi biegać bardzo szybko
I can’t swim well. – Nie potrafię dobrze pływać.

Zad. 3 str. 62
Ułóż zdania z rozsypanki i zapisz je w zeszycie. Pamiętaj, aby przysłówki znalazły się po czynności!

Zad. 5 str. 62
W zeszycie opisz 2 czynności, które potrafisz robić (I can…) i 2, których nie potrafisz (I can’t…).
Wykorzystaj określenia z ramki.

Wykonaj zadania 1, 3, 4 str. 45 z zeszytu ćwiczeń. Proszę zrobić zdjęcie wykonanych zadań z tej strony
i przesłać na adres kasia_pawlikowska@onet.eu (do 3.04.2020r.)

Odpowiedzi do zadań z podręcznika, tak jak poprzednim razem prześlę na e-dzienniku.

ŻYCZĘ POWODZENIA!

