Klasa 6B grupa 1
Termin realizacji – 26.05.2020
Temat lekcji – Around the world – a great scientist. Lekcja kulturowa.
1. Podczas tej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem i tworzenia krótkiej
wypowiedzi pisemnej.
2. Na początek czytamy tekst znajdujący się w ćwiczeniu 1 na stronie 78 w podręczniku.
3. Następnie przepisujemy do zeszytu następujące słowa i zwroty:
together with – razem z
element – pierwiastek
country of origin – kraj pochodzenia
soldier – żołnierz
caused by – spowodowany przez
admire – podziwiać
overcome – przezwyciężyć/pokonać
for free – za darmo
radiation – promieniowanie
share – dzielić się
X-ray – promieniowanie rentgenowskie
4. Na koniec wykonujemy ćwiczenie 2 i 3 z tej samej strony. W ćwiczeniu 2 należy dopasować każdy z
trzech akapitów tekstu (1-3) do odpowiadających im informacji (a-c). W ćwiczeniu 3 naszym zadaniem
jest udzielenie w zeszycie odpowiedzi na zawarte w ćwiczeniu pytania 1-5. Odpowiedzi udzielamy na
podstawie tekstu z ćwiczenia 1.
5. Teraz przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 56.
6. Jako pierwsze wykonujemy ćwiczenie 1, które sprawdza co zapamiętaliśmy z tekstu z ćwiczenia 1
ze strony 78 z podręcznika.
7. Dalej mamy ćwiczenie 2 i 3. W ćwiczeniu 2 musimy przeczytać informacje dotyczące Florence
Nightingale i na tej podstawie układamy wydarzenia w odpowiedniej kolejności. W ćwiczeniu 3
również odnosimy się do tekstu o Florence Nightingale i odpowiadamy na pytania 1-4.

8. Jako ostatnie wykonujemy ćwiczenie 4. W tym ćwiczeniu czytając informacje o Elizabeth Blackwell
sporządzamy krótki opis życia znanej lekarki. Najłatwiej posłużyć się tutaj opisami czytanymi
wcześniej w ćwiczeniu 1 ze strony 78 w podręczniku oraz 2 ze strony 56 w zeszycie ćwiczeń. Oba te
opisy powinny posłużyć nam jako wzór do napisania własnego opisu. Czytając wyżej wspomniane
opisy, wystarczy że za fakty/informacje w nich zawarte podstawimy informacje których mamy użyć w
naszym opisie.
9. Zdjęcia prac wysyłamy na adres: mmkrawczyk14@gmail.com
Temat lekcji (dwie jednostki lekcyjne) - Revision workout – powtórzenie wiadomości z rozdziału 8.
1. Podczas tych zajęć będziemy przypominać sobie i powtarzać i wiadomości poznane podczas kilku
ostatnich lekcji z rozdziału 8.
2. Zaczynamy od strony 79 w podręczniku. Tutaj, jako pierwsze mamy ćwiczenia leksykalne,
dotyczące słownictwa związanego z chorobami i urazami, które poznaliśmy na początku tego
rozdziału. Zaczynamy od ćwiczenia 1 i 2. Znaczenie słówek i zwrotów zawartych w tych ćwiczeniach
możemy sprawdzić w zeszycie lub w podręczniku na stronie 80.
3. Dalej mamy ćwiczenie 3 w którym naszym zadaniem jest uzupełnienie dialogu. Aby prawidłowo
uzupełnić dialog, możemy posłużyć się bardzo podobnym dialogiem znajdującym się na stronie 77,
który czytaliśmy na wcześniejszych zajęciach.
4. Teraz czas na część gramatyczną. W ćwiczeniu 4 naszym zadaniem jest ułożenie zdań w czasie Past
Simple. Wszystkie informacje, niezbędne do prawidłowego zbudowania zdań w tym czasie, zawarte są
w materiałach z poprzednich lekcji, zamieszczonych na stronie internetowej szkoły. Musimy tutaj
ułożyć zdania twierdzące lub przeczące. Po lewej stronie ramki układamy twierdzenia, a po prawej
stronie układamy odpowiadające im przeczenia.
5. W ćwiczeniu 5 ważne jest zrozumienie treści polecenia, które brzmi następująco: „Wyobraź sobie,
że dzisiaj jest piątek, 15 lipca 2018 roku. Dopisz określenia czasu odpowiadające poniższym
datom”
6. W dwóch ostatnich ćwiczeniach z tej strony naszym zadaniem jest ułożenie pytań i odpowiedzi w
czasie Past Simple. Aby prawidłowo wykonać te ćwiczenia, ponownie możemy posłużyć się dialogiem
z ćwiczenia 1 ze strony 77 w podręczniku.
7. Na koniec przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 57. Tutaj, podobnie jak w podręczniku,
mamy ćwiczenia podsumowujące wiadomości z rozdziału 8. Treść wszystkich poleceń jest w języku
polskim, zatem nie powinniśmy mieć tutaj większych problemów. Naszym zadaniem jest wykonanie

wszystkich ćwiczeń z tej strony. Są to ćwiczenia bardzo podobne do tych, które wykonywaliśmy
wcześniej w podręczniku na stronie 79. W razie pytań, bądź niejasności proszę przesyłać pytania na
podany adres email.
8. Zdjęcia prac wysyłamy na adres: mmkrawczyk14@gmail.com

