JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy II A
– termin wykonania 15.04.20- 21.04.20
Lesson / Lekcja
Topic: Bob and Olly- słuchamy, czytamy i odgrywamy historyjkę obrazkową. (zapisz w zeszycie: lekcja ;
temat; zwroty zapisane jako tłumaczenie historyjki)
1) Exercise 1 page 47 B ( Ćwiczenie 1 str. 47 podręcznik)- Listen – posłuchaj. ( płyta CD z podręcznika
ścieżka 1.55)
Tłumaczenie historyjki:
1- I’m hungry! - Jestem głodny!
2- Do you like seaweed? – Czy ty lubisz wodorosty?
No. – Nie.
3- Fish! – Ryba!
My favourite food! – Moje ulubione jedzenie!
Help. – Pomocy!
4- Crab! – Krab!
My favourite food! – Moje ulubione jedzenie!
5- See you later! – Do zobaczenia póżniej!
2) Exercise 1 page 40 AB ( Ćwiczenie 1 str. 40 ćwiczeniówka). – Match.- Połącz. Przeczytaj zdania, które są
umieszczone w każdej chmurce od a-c. Następnie dopasuj to zdanie do odpowiedniej ilustracji od 1-3.
Bohaterów historyjki pokoloruj według ich rzeczywistych kolorów, wzorując się na przeczytanej historyjce
z podręcznika str.47.
3) Exercise 2 page 40 AB ( Ćwiczenie 2 str. 40 ćwiczeniówka). – Look and write.- Popatrz i napisz. Przeczytaj wyrazy i
zwroty zamieszczone w ramce. Dopasuj je i wpisz do odpowiedniej chmurki, tak aby powstałe zdania były
odzwierciedleniem tego co się znajduje na obrazkach poniżej. Pokoloruj.

Lesson / Lekcja
Topic: Now I know- omówienie i podsumowanie materiału z rozdziału 4. (zapisz w zeszycie: lekcja; temat)
1) Exercise 1 page 41 AB ( Ćwiczenie 1 str. 41 ćwiczeniówka). – Write and match.- Napisz i połącz.
W
każdej pętli są umieszczone litery, ale w nieodpowiedniej kolejności. Odszyfruj wyrazy i wpisz je obok. Następnie
połącz odszukany wyraz z odpowiednim znakiem graficznym ( obrazkiem).
2) Exercise 2 page 41 AB ( Ćwiczenie 2 str. 41 ćwiczeniówka). – Write. – Napisz. Wyrazy umieszczone
w pętli
użyj do uzupełnienia zdań w chmurkach tak aby powstałe prawidłowe zdania.
3) Exercises 1, 2 page 68 AB ( Ćwiczenia 1,2 str. 68 ćwiczeniówka). – PLUS PAGE.
W ćwiczeniu 2 pamiętaj napisać pełne zdania (np.: I like eggs. – to zdanie to tylko przykład).
Drodzy Rodzice,
Prosiłabym o zrobienie zdjęcia wykonanych ćwiczeń ze strony 69 z ćwiczeniówki (całej strony) i przesłanie na
podany adres e-mail: martyna20-86@wp.pl

Proszę pamiętać, żeby w temacie e-maila wpisać klasę, imię

i pierwszą literę nazwiska dziecka. W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik.

Czas wysyłania prac do 21.04.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

