Klasa 8C grupa chłopców
Termin realizacji – 02.06.2020
Temat lekcji – Language functions – wyrażanie opinii.
1. Podczas tych zajęć będziemy poznawać funkcje językowe związane z wyrażaniem opinii.
2. Zaczynamy od ćwiczenia 2 ze strony 79 w podręczniku. Najpierw przepisujemy do zeszytu i
tłumaczymy zwroty zapisane w ramce.
3. Następnie, korzystając z tych zwrotów, wykonujemy ćwiczenie 3 i 5 z tej samej strony.
4. Dalej przepisujemy do zeszytu i tłumaczymy zwroty z ćwiczenia 6.
5. Mając zapisane już zwroty, przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 35.
6. Mamy tutaj do wykonania ćwiczenie 1 i 2 (pod nagłówkiem LANGUAGE FUNCTIONS). W obu
tych ćwiczeniach korzystamy ze zwrotów, które zapisaliśmy wcześniej w zeszycie.
Temat lekcji – Listening comprehension – rozwijamy umiejętność słuchania.
1. Na tej lekcji będziemy zajmować się rozwijaniem umiejętności słuchania.
2. Do wykonania będziemy mieli 4 ćwiczenia do dwóch nagrań, które tradycyjnie wyślę na podane
adresy mailowe.
3. Zaczynamy od ćwiczenia 2 ze strony 80 w podręczniku, do którego mamy nagranie nr. 29 przesłane
na adresy mailowe. Słuchając dwukrotnie nagrania uzupełniamy luki w tekście.
4. Następnie przechodzimy do ćwiczenia 5, do którego mamy nagranie nr 30 przesłane na adresy
mailowe. Podobnie jak we wcześniejszym ćwiczeniu, dwukrotnie słuchamy nagrania i zaznaczamy
odpowiedzi.
5. Dalej przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 36.
6. Mamy tu do wykonania ćwiczenie 1 oraz 2. Do wykonania obu tych ćwiczeń będą potrzebne
nagrania, których używaliśmy do dwóch poprzednich ćwiczeń.
7. Zdjęcia prac wysyłamy na adres: mmkrawczyk14@gmail.com

Temat lekcji – Ćwiczymy zagadnienia egzaminacyjne – piszemy email.
1. Podczas tych zajęć mamy jedno zadanie – napisać wiadomość email.
2. Zaczynamy od ćwiczenia 6 ze strony 82 w podręczniku. Mamy tutaj wypisane przydatne zwroty,
które musimy przepisać do zeszytu i przetłumaczyć, ponieważ będziemy z nich korzystać w kolejnych
ćwiczeniach.
I think you should/shouldn’t... – Myślę/Uważam, że powinieneś/nie powinieneś…
Another good idea would be... – Kolejnym dobrym pomysłem byłoby…
I (would) suggest… - Proponuję…
What/How about…? - A może…?
I need some advice about… - Potrzebuję rady odnośnie…
What do you think I should do? - Jak uważasz, co powinienem zrobić?
What do you think about…? - Co myślisz/sądzisz o…?
3. Następnie przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 37.
4. Wykonujemy tutaj ćwiczenie 1 i 2.
5. Na koniec naszym zadaniem jest napisanie wiadomości email na temat, który znajduje się w
ćwiczeniu 5 na stronie 82 w podręczniku. Zwracam uwagę, że do napisania tego maila będziemy
potrzebowali zwrotów zapisanych powyżej.
6. Zdjęcia prac wysyłamy na adres: mmkrawczyk14@gmail.com

