Klasa 8C grupa chłopców
Termin realizacji – 26.05.2020
Temat lekcji (dwie jednostki lekcyjne) – Art and culture. Poznajemy słownictwo dotyczące kultury i
sztuki. Opisujemy ulubiony film lub książkę.
1. Dzisiaj zapoznajemy się ze słownictwem związanym z tematem kultury i sztuki.
2. Na początek otwieramy podręcznik na stronie 76.
3. W ćwiczeniu 1 mamy słówka, które zapisujemy do zeszytu i tłumaczymy na język polski, a
następnie dopasowujemy je do obrazków znajdujących się w górnej części strony.
4. Następnie przechodzimy do ćwiczenia 2. W tym ćwiczeniu, podobnie jak w poprzednim, zaczynamy
od przepisania do zeszytu i przetłumaczenia słówek (tłumaczenie jest dostępne w podręczniku na
stronie 83). Po przepisaniu, podane słówka dzielimy na cztery kategorie – podobnie jak w tabelce
zawartej w ćwiczeniu.
5. Dalej mamy ćwiczenie 4. Tutaj sytuacja również się powtarza – najpierw przepisujemy słówka, a
następnie używamy ich do uzupełnienia tekstu.
6. W ćwiczeniu 5 oraz 6 naszym zadaniem jest wybranie jednego spośród dwóch podanych słów tak,
aby pasowało one do tekstu.
7. W kolejnym ćwiczeniu, wykorzystując słownictwo z ćwiczenia 6, określamy do którego z tych
miejsc pasują słówka wypisane w przykładach a-f.
8. Na koniec mamy ćwiczenie 8 oraz 10. W ćwiczeniu 8, podobnie jak wcześniej, przepisujemy i
tłumaczymy słowa, a następnie dopasowujemy je do podanych pod nimi definicji. W ćwiczeniu 10
zadaniem naszym jest podanie przykładów do każdej z kategorii, które wypisane są w ćwiczeniu.
9. W tej części lekcji przechodzimy do zeszytu ćwiczeń i otwieramy go na stronie 34.
10. Na początek wykonujemy tu dwa ćwiczenia – 1 oraz 2.
11. Po wykonaniu tych dwóch ćwiczeń przechodzimy do ćwiczenia 3. W tym ćwiczeniu mamy
uzupełnić własnymi informacjami opis książki lub filmu. Aby ułatwić sobie zadanie, możemy tutaj
posłużyć się opisem, który czytaliśmy w ćwiczeniu 5 na stronie 77 w podręczniku.
12. Jako ostatnie do wykonania mamy dwa bardzo proste ćwiczenia, czyi 4 i 5.
13. Zdjęcia prac wysyłamy na adres: mmkrawczyk14@gmail.com

Temat lekcji – Reading comprehension – rozwijamy umiejętność czytania ze zrozumieniem.
1. Podczas tych zajęć czeka nas praca z tekstem, do którego będą odnosiły się późniejsze ćwiczenia.\
2. Rozpoczynamy od dokładnego przeczytania tekstów znajdujących się w ćwiczeniu 2 na stronie 78 w
podręczniku.
3. Po uważnym przeczytaniu tekstów przechodzimy do związanych z nimi zadań.
4. Na początek wykonujemy ćwiczenie 2, z którym związane są podane w treści polecenia czynności
do wykonania.
5. Następnie przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 35.
6. Na tej stronie mamy do wykonania ćwiczenie 1, 2 i 3. Zwracam uwagę, że ćwiczenie 1 i 2 są
bezpośrednio związane z tekstem, który czytaliśmy wcześniej w ćwiczeniu 2 ze strony 78 w
podręczniku. Aby ułatwić sobie wykonanie tych zadań, powinniśmy ponownie przeczytać tekst.
7. Na koniec zostało nam ćwiczenie 3. Jeśli nie posiadamy odpowiednich informacji to, zgodnie z
treścią polecenia, możemy posłużyć się Internetem aby je zdobyć w celu uzupełnienia tekstu w
ćwiczeniu prawdziwymi informacjami.
8. Zdjęcia prac wysyłamy na adres: mmkrawczyk14@gmail.com

