JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy IV B
– termin wykonania 29.04.20r.- 05.05.20r.
Lesson / Lekcja
Topic/Temat: It’s party time! Nazywanie produktów spożywczych. (wpisz temat do zeszytu)
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo; bądź przepisz)
1)Exercise 1 page 72 B ( Ćwiczenie 1 str. 72 podręcznik ) Posłuchaj nagrania. Połącz wyrazy
z odpowiednimi artykułami spożywczymi na ilustracji powyżej od 1-10. Zapisz wyrazy
i odpowiednie liczby w zeszycie. (CD z podręcznika - ścieżka 2.33 ).
Do wykonania ćwiczenia wykorzystaj słownictwo ze str. 82 podręcznik z tabelką „ food”.
SOME – kilka; trochę
Używamy:
 w zdaniach twierdzących
 w liczbie mnogiej ( 2 lub więcej rzeczy )
np. I have got some oranges.- Ja mam trochę pomarańczy.
Jeśli nie znamy dokładnej ilości danej rzeczy, przed jej nazwą używamy słowa „some”- zarówno
przed rzeczownikami policzalnymi ( countable nouns), jak i niepoliczalnymi (uncountable nouns).
Np. There are some pineapples. – Tam jest kilka ananasów. (countable- policzalne)
There is some cheese.- Tam jest troche sera żóltego. (uncountable-niepoliczalne)
2) )Exercise 4 page 73 B ( Ćwiczenie 4 str. 73 podręcznik ) Przeczytaj wiadomość od Lisy i posłuchaj nagrania.
Przerysuj tabelkę do zeszytu i uzupełnij ją nazwami produktów, o których mówi Lisa. W każdej rubryce wpisz
po 5 wyrazów ( po jednym wyrazie już wpisano).

We can count ( produkty spożywcze, które
możemy policzyć)
pizzas;

We can’t count (produkty spożywcze, których
nie możemy policzyć; produkty sypkie i płynne
takie jak mąka i mleko itd.)
Ice-cream

A LOT OF – dużo
Gdy danej rzeczy jest bardzo dużo, używamy zwrotu „a lot of”- zarówno przed rzeczownikami
policzalnymi (countable), jak i niepoliczalnymi (uncountable).
Np.: There are a lot of pineapples.- Tam jest dużo ananasów.
There is a lot of cheese.- Tam jest dużo sera żółtego.

3) )Exercise 5 page 73 B ( Ćwiczenie 5 str. 73 podręcznik ) Popatrz na ilustracje . Uzupełnij zdania, używając
nazw produktów spożywczych i „a”, „some” lub „ a lot of”.

(Zapisz same odpowiedzi w zeszycie.)

4) Exercise page 73 B ( Ćwiczenie 6 str. 73 podręcznik ) Przeczytaj wiadomość i wybierz właściwe
odpowiedzi „a” lub „b”.

(Zapisz same odpowiedzi w zeszycie.)

5) Exercises 1, 2, 3 page 52 AB ( Ćwiczenia 1, 2, 3 str. 52 ćwiczeniówka).

Drodzy Rodzice,
Zadania wykonujemy samodzielnie.
Nie ma konieczności wysyłania wykonanych ćwiczeń. W razie pytań proszę
o kontakt poprzez e-dziennik.
Czas wykonania do 05.05.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

