JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy IV B
– termin wykonania 20.05.20r.- 26.05.2020r.
Lesson / Lekcja
1) Topic/Temat: Iggy the inventor: Episode 6 – It’s a smoothie! Historyjka obrazkowa.
2) Zdania przeczące z „there is”/ „there are”. Użycie „any” przy tworzeniu zdań.
3) Wyrażenia „some” i „any” z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo)
Przypominam, że na stronie https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia znajdują się ścieżki
dźwiękowe do pobrania, zarówno do podręcznika (student’s audio), jak i do ćwiczeniówki
(workbook audio).
1) Exercise 1 page 76 B ( Ćwiczenie 1 str. 76 podręcznik ) Przeczytaj 6 odcinek komiksu
i posłuchaj nagrania. Czy maszyna Iggiego potrafi dobrze gotować? Po przeczytaniu
historyjki, odpowiedź na pytanie. ( ścieżka 2.42 )
a cooking machine – urządzenie do przygotowywania posiłków (robot kuchenny)
a meal – posiłek
tasty – smaczny
perfect – doskonały
It’s not quite right – nie jest do końca dobry
Let’s try again – spróbujmy jeszcze raz
No problem! – nie ma problemu
Yuck! – Fuj!

2) Exercise 2 page 77 B ( Ćwiczenie 2 str. 77 podręcznik ) Przeczytaj zdania 1-4 i zdecyduj, czy
są prawdziwe (True), czy fałszywe (False). Zapisz odpowiedzi w zeszycie ( same numery
zdań i „True” albo „False”.
Do wykonania kolejnego ćwiczenia, koniecznie popatrz na tabelkę w podręczniku i tą poniżej.
Przedstawia ona konstrukcję „There is/there are” w formach przeczących. Pamiętajcie, ze musicie
jej użyć próbując stworzyć choćby najprostsze zdanie, gdy chcecie w języku angielskim powiedzieć,
że coś gdzieś się znajduje (np. Są ananasy. – There are some pineapples. ).
Tworząc formy przeczące do czasownika „to be” dodajecie słówko „not” – There isn’t a/any lub
There aren’t any.

Rzeczowniki
policzalne l. poj.
Rzeczowniki
policzalne l. mn.
Rzeczowniki
niepoliczalne

isn’t a/an

pineapple

aren’t any

pineapples

isn’t any

Pineapple juice

There

„ANY”- występuje w zdaniach przeczących zarówno z rzeczownikami niepoliczalnymi, jak i
policzalnymi ale tylko w liczbie mnogiej! Możecie je przetłumaczyć jako żadnej/żadnego/
żadnych - Nie ma żadnych ananasów (rzeczowniki policzalne liczba mnoga) i nie ma
żadnego soku ananasowego (rzeczowniki niepoliczalne).
3) Exercise 3 page 77 B ( Ćwiczenie 3 str. 77 podręcznik ) Popatrz na ilustrację umieszczoną
w podręczniku. Uzupełnij zdania poniżej. Zapisz odpowiedzi w zeszycie ( tylko numery od
1-6 i to co należy wpisać w lukę).
4) Exercise 4 page 77 B ( Ćwiczenie 4 str. 77 podręcznik ) Opisz w zeszycie ilustrację z
ćwiczenia 3, wykorzystując wyrazy z ramek umieszczone w podręczniku. Zapisz w zeszycie
pełne zdania.
cake-ciasto
meat-mięso
strawberries-truskawki
grapes-winogrona
lemon-cytryna
pizza-pizza
sausages-kiełbaski

5) Exercise 5 page 77 B ( Ćwiczenie 5 str. 77 podręcznik ) Posłuchaj nagrania. Popatrz na
ilustracje w podręczniku i wskaż składniki, które znalazły się w koktajlu Iggiego. Zapisz
składniki w zeszycie.
6)Exercises 1, 2 page 55 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 55 ćwiczeniówka)

Drodzy Rodzice,
Prosiłabym o zrobienie zdjęcia wykonanych ćwiczeń 1, 2 str.55 z ćwiczeniówki)
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 wykonania do 26.05.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

