JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy IV B
– termin wykonania 27.05.20r.- 02.06.2020r.
Lesson / Lekcja
I.
II.
III.

Train your brain 6-ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności.
At the salad bar -dialog w barze sałatkowym: zamawianie jedzenia.
Around the world- Culture: popular meals and drinks
Lekcja kulturowa na temat popularnych posiłków, potraw i napojów.

(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).
I.

1)Exercise 1 page 78 B ( Ćwiczenie 1 str. 78 podręcznik ) Popatrz na kod
umieszczony
w ćwiczeniu w podręczniku. Odszyfruj ukryte wyrazy i zapisz je w zeszycie.
2) Exercise 2 page 78 B ( Ćwiczenie 2 str. 78 podręcznik )Przeczytaj zdania od 1-3. W każdym
zdaniu znajdż nazwę artykułu spożywczego, który nie pasuje do pozostałych. Zapisz w
zeszycie same numerki i niepasujące wyrazy.
3) Exercise 3 page 78 B ( Ćwiczenie 3 str. 78 podręcznik ) Przyjrzyjcie się produktom na kasie nr 1
i nr 2 (checkout counter). Wypiszcie do zeszytu różnice. Dla ułatwienia podałam początki zdań,
wystarczy dopisać produkty spożywcze z rozróżnieniem na to czy są policzalne czy nie (boczek
i lody nie są, więc potraktujcie je jak 3 os. l. poj. – is/isn’t).
1. There isn’t any ....
2. There aren’t any ….
3. There are some …..
4. There is some ….
5. There are some …..

4)Exercises 1, 2 page 56 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 56 ćwiczeniówka)
II.

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zamawiać coś w barze? A może zamawiałeś coś będąc na
wakacjach z rodzicami za granicą? Na dzisiejszej lekcji nauczysz się, jak sobie
poradzić w takiej sytuacji, gdy będziesz musiał to zdobić po angielsku.

Can I have a / some…? - Czy mogę prosić…?
Eat in – jeść na miejscu
Take out – na wynos
Here you are – proszę bardzo

How much is it? Ile to kosztuje?
That’s (£5.40) please – poproszę 5 funtów i czterdzieści pensów
1) Exercise 1 page 79 B ( Ćwiczenie 1 str. 79 podręcznik ) Przeczytaj dialog i posłuchaj
nagrania.
tomato-pomidor
cucumber-ogórek
red pepper-czerwona papryka
carrot-marchewka
cabbage-kapusta
onion-cebula
bean-fasola
beetroot-burak
2) Exercise 3 page 79 B ( Ćwiczenie 3 str. 79 podręcznik ) Uzupełnij dialog wyrazami
z poprzednich ćwiczeń. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Wpisz numer i brakujące zwroty.
Nie przepisuj całych zdań.
3) Exercises 1, 2 page 57 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 57 ćwiczeniówka)
III.

1) Exercise 1 page 80 B ( Ćwiczenie 1 str. 80 podręcznik ) Przeczytaj tekst i posłuchaj
nagrania. W którym kraju, według Ciebie, jedzenie i napoje są najsmaczniejsze?

beef-wołowina
chips-frytki
plant-roślina
2) Exercises 1, 2 page 58 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 58 ćwiczeniówka)

Drodzy Rodzice,
Zadania wykonujemy samodzielnie. Nie ma konieczności wysyłania
wykonanych ćwiczeń.
W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik.
Czas wykonania do 02.06.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

