Klasa 8C grupa chłopców
Termin realizacji – 19.05.2020
Temat lekcji – Ćwiczenia egzaminacyjne – piszemy e-mail.
1. Podczas tej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność pisania wiadomości e-mail.
2. Na początek proszę o przeczytanie tekstu z ćwiczenia 2 ze strony 71 w podręczniku.
3. Dalej przechodzimy do ćwiczenia 3. Najpierw przepisujemy do zeszytu i tłumaczymy słowa
znajdujące się w tym ćwiczeniu, a następnie zastępujemy nimi „wytłuszczone” słowa z tekstu w
ćwiczeniu 2.
4. Teraz przechodzimy do ćwiczenia 5. Tutaj również przepisujemy do zeszytu i tłumaczymy zwroty
podane w ramce „PHRASE BOX”
5. Na koniec przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 33 i wykonujemy tam ćwiczenie 1 i 2.
Obydwa ćwiczenia należy zrobić w odniesieniu do tekstu z ćwiczenia 2 ze strony 72 w podręczniku,
który czytaliśmy na początku tej lekcji.
Temat lekcji (dwie jednostki lekcyjne) – Review: Units 7-8 - Powtórzenie materiału z rozdziałów 7-8.
1. Podczas tych zajęć będziemy przypominać sobie i powtarzać słownictwo oraz zagadnienia
gramatyczne, które przerobiliśmy w rozdziałach 7 i 8.
2. Na początek część leksykalna. W tej części proszę o wykonanie ćwiczenia 1, 2 i 3 ze strony 74 w
podręczniku. Wszystkie niezbędne do wykonania tych ćwiczeń słowa i zwroty znajdziemy w zeszytach
lub podręczniku na stronie 65 i 73.
3. Następnie przechodzimy do części gramatycznej. W tej części występują dwa ćwiczenia – 4 oraz 5
ze strony 74 w podręczniku. Ćwiczenia te zawierają zagadnienia gramatyczne o których mówiliśmy
podczas wcześniejszych lekcji (wszystkie materiały dostępne na stronie szkoły).
4. W kolejnym etapie mamy do wykonania ćwiczenie sprawdzające umiejętność czytania ze
zrozumieniem, czyli ćwiczenie 7 ze strony 75. Czytamy tekst i uzupełniamy luki słowami podanymi
nad tekstem.
5 Przechodząc dalej mamy ćwiczenie dotyczące funkcji językowych. W tym ćwiczeniu uzupełniamy
dialog zwrotami, które poznaliśmy podczas ostatniej lekcji.

6. Dalej mamy ćwiczenie sprawdzające rozumienie ze słuchu. Zapoznajemy się z treścią polecenia oraz
zdaniami A – E, a następnie odsłuchujemy nagranie i zaznaczamy odpowiedzi. Nagranie do tego
ćwiczenia zostanie tradycyjnie przesłane na adresy e-mail.
7. Na koniec zostaje nam ostatnie zadanie, którym jest napisanie wiadomości e-mail. Jest to ćwiczenie
4 ze strony 72, które szczegółowo omawialiśmy podczas ostatnich zajęć on-line. Przypominam, że w
tym ćwiczeniu wykorzystujemy słówka i zwroty z ćwiczenia 3 oraz 5 ze strony 72.
8. Zdjęcia prac wysyłamy na adres: mmkrawczyk14@gmail.com

