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Drodzy Uczniowie klasy IIB!
Bardzo dziękuję za odesłanie testów, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z otrzymanych ocen. Osoby, które
wykonały zadanie dodatkowe w aplikacji Quizizz, zgodnie z obietnicą otrzymują 6 pkt. Pamiętajcie, że obowiązkowo
należy wpisać nowe słówka z quizu do zeszytu!
Mam nadzieję, że podobała Wam się lekcja o Świętach Wielkanocnych na YouTubie, nie mogę doczekać się aż zobaczę
rysunki tych dziwacznych pisanek w Waszych zeszytach
Dziś zaproszę Was do wykonania ćwiczeń interaktywnych na Wordwallu. W tym celu klikacie link
https://wordwall.net/play/1010/650/882 gdzie czekają na Was ćwiczenia utrwalające słownictwo ze zdrowego
i niezdrowego jedzenia – ‘Healthy and unhealthy diet’. Wystarczy wpisać swoje imię i zabawa w znajdywanie par
gotowa!
A teraz temat dzisiejszej lekcji, pamiętajcie, że wyrażenia zaznaczone niebieską trzcionką należy wpisać do zeszytu.

Topic: Buckingham Palace – z wizytą u królowej.
Słownictwo:
the Queen
lots of
guard
“The changing of the Guard”
garden party
uniform
coat
famous buildings

królowa
wiele, dużo
strażnik
zmiana warty
przyjęcie w ogrodzie
mundur
płaszcz, marynarka
słynne budowle

Otwórzcie podręczniki na stronie 48 i odszukajcie nagrania 1.56 na dołączonej płytce. Czy poznajecie Pałac
Buckingham, oficjalną siedzibę brytyjskiej królowej? Dziś dowiecie się nieco więcej na temat tego popularnego wśród
turystów i sławnego miejsca.
Przeczytajcie tekst 1. Czy wiecie w jakim mieście znajduje się ten pałac? Czy potraficie to miejsce wskazać na mapie?
Jeśli nie macie obok siebie mapy ani globusa możecie posłużyć się mapką poniżej, rodzice z pewnością potwierdzą,
czy dobrze wskazaliście:

A teraz przeczytajcie tekst 2. Jeśli chcielibyście zobaczyć jak wygląda zmiana wart przy pałacu, obejrzyjcie filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=oZnSNaNNYgo. Nie przejmujcie się jeśli nie zrozumiecie wszystkiego, ważne jest
byście posłuchali swojego rówieśnika opowiadającego o tym wydarzeniu.
W tekście 3 przeczytacie o wnętrzu pałacu. Czy wiecie już ile tam jest pokoi?
Wokół pałacu znajdują się piękne ogrody. Trzy razy w roku odbywają się tam przyjęcia – przeczytajcie tekst 4.
5, ostatni fragment tekstu przedstawia Wam strażnika pałacu. Czy podoba wam się jego mundur? Wytnijcie proszę
postać poniżej, pokolorujcie i prześlijcie na adres absocha.sp.10@wp.pl. Bądźcie kreatywni w dekorowaniu czapki!

Jeśli chcecie otrzymać więcej niż 5 pkt, możecie zamiast kolorowania strażnika wykonać pracę projektową –
podręcznik str. 49. W tym celu wybieracie 1 sławny budynek naszego miasta, 1 sławny budynek naszego kraju i 1
sławny budynek Wielkiej Brytanii. Zróbcie plakat tych 3 miejsc i krótko opiszcie te budowle. Na prace czekam do 28
kwietnia.
Upewnijcie się czy wykonaliście wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z rozdziału 4. Jeśli nie, uzupełnijcie je.
Bye!

