Klasa 8C grupa chłopców
Termin realizacji 09.06.2020

Temat zajęć (dwie jednostki lekcyjne) – W świecie sportu – poznajemy słownictwo i zwroty.

1. Podczas tych zajęć będziemy poznawać słownictwo związane ze światem sportu.
2. Zaczynamy od podręcznika na stronie 84.
3. Na początek mamy ćwiczenie 1. Najpierw przepisujemy do zeszytu i tłumaczymy słówka dotyczące
dyscyplin sportowych (tłumaczenie dostępne na stronie 91). Następnie, przepisane słówka
dopasowujemy do obrazków A-F, znajdujących się powyżej.
4. W ćwiczeniu 2 naszym zadaniem jest przyporządkowanie wszystkich słówek z ćwiczenia 1 do
podanych kategorii 1-6.
5. Dalej, w ćwiczeniu 3 zaczynamy od przepisania i przetłumaczenia słówek, które następnie
dopasowujemy do obrazków 1-8.
6. Przechodzimy teraz na stronę 85.
7. Zaczynamy od ćwiczenia 4, w którym mamy dopasować słówka dotyczące sprzętu sportowego z
ćwiczenia 3 oraz słówka z rami z ćwiczenia 4 do podanych nazw dyscyplin sportowych.
8. Następnie mamy ćwiczenie 5. Tutaj najpierw przepisujemy i tłumaczymy słówka z ramki, a
następnie mamy je dopasować do uprawianych sportów.
9. W ćwiczeniu 7 naszym zadaniem jest przypisanie do podanych dyscyplin sportowych nazw
sportowców, którzy w tych dyscyplinach startują np.:
boxing – boxer
10. Jako ostatnie z tej strony mamy ćwiczenie 8 oraz 11. W ćwiczeniu 8 mamy wstawić wyrazy z ramki
w odpowiednie zdania. W ćwiczeniu 11 natomiast, mamy wybrać i zapiać w zeszycie poprawne słowo.
11. Na koniec tego tematu przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 38. Mamy tu do zrobienia
wszystkie ćwiczenia z tej strony. Do wykonania tych ćwiczeń będziemy używać słówek, które
zapisaliśmy dzisiaj w zeszycie.

Temat zajęć – Zagadnienia egzaminacyjne – ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem.

1. Podczas tych zajęć koncentrujemy się na pracy z tekstem.
2. Otwieramy podręcznik na stronie 86.
3. Zapoznajemy się z treścią ćwiczenia 3, a następnie dokładnie czytamy krótkie teksty w nim zawarte.
4. Po dokładnym przeczytaniu tekstów postępujemy zgodnie z instrukcją zawartą w treści polecenia,
zaznaczając prawidłowe warianty odpowiedzi.
5. Po wykonaniu ćwiczenia 3 przechodzimy do ćwiczenia 4. W tym ćwiczeniu chodzi o odnalezienie w
tekstach z ćwiczenia 3 słówek lub zwrotów, które będą odpowiednikami zwrotów wypisanych w
ćwiczeniu 4.
6. Na koniec przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 39 w ćwiczeniach.
7. Wykonujemy tutaj ćwiczenie 1 i 2. Oba te ćwiczenia wykonujemy w odniesieniu do tekstów, które
czytaliśmy w ćwiczeniu 3 na stronie 86 w podręczniku.
8. Zdjęcia prac wysyłamy na adres: mmkrawczyk14@gmail.com

