JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy IV B
– termin wykonania 25.03.20r. – 31.03.2020r.

Lesson / Lekcja
Topic: Iggy the inventor – What a mess! Historyjka obrazkowa. (zapisz temat do zeszytu)
1)Read a story. - Przeczytaj historyjkę. (book – page 64; książka str.64)
CAN – potrafić
 Zdanie twierdzące: (Osoba+ can + czasownik)
Np. I can swim.- Ja potrafię pływać.
 Zdanie pytające: ( Can + osoba + czasownik)
Np. Can I swim? – Czy ja potafię pływać?
 Krótkie odpowiedzi: Yes, (osoba) can. / No, (osoba ) can’t.
Yes, I can . – Tak, ja potafię. / No, I can’t. – Nie, ja nie potrafię.
 Zdania przeczące: (Osoba + can + not + czasownik) Np. I can not swim . – Ja nie potrafię pływać.
can not = can’t - nie potarfić
2)Exercise 3 page 65 B (Ćwiczenie 3 str. 65 podręcznik) Napisz pytania i odpowiedzi w zeszycie według wzoru:
Np. you/play the piano V Can you play the piano? – Yes, I can.
3) Exercise 1 page 47 AB (Ćwiczenie 1 str. 47 ćwiczeniówka)
4) Exercise 2 page 47 AB (Ćwiczenie 2 str. 47 ćwiczeniówka) Użyj konstrukcji pytającej
„Can you …………?’ oraz odpowiedniego wyrazu : paint- malować; rollerblade- jeździć na rolkach;
ice-skate- jeździć na łyżwach;

Lesson / Lekcja
Topic: Wh-questions. Układanie zdań pytających rozpoczynających się od słowa „What…….?”.
(zapisz temat do zeszytu )
What can you cook? – Co ty potrafisz ugotować?
( uwaga!- zasłoń palcem wyraz WHAT, który był użyty na początku pytania; pozostała część „can you cook?” –
tworzy normalne pytanie )
I can cook a pasta dish. – Ja potrafię ugotować posiłek z makaronu.
3) Exercise 4 page 65 B (Ćwiczenie 4 str. 65 podręcznik) Napisz pytania i odpowiedzi w zeszycie.
4) Exercise 3 page 47 AB (Ćwiczenie 3 str. 47 ćwiczeniówka) Tłumaczenie słówek: cook-gotować; drive-jeżdzić
samochodem; paint-malować; play-grać; speak- mówić; climb-wspinać się.

Lesson / Lekcja
Topic: Train your brain. Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności.
(zapisz temat do zeszytu)
1)Exercise 2 page 66 B (Ćwiczenie 2 str. 66 podręcznik) Zapisz w zeszycie.
2) Exercise 4 page 66 B (Ćwiczenie 4 str. 66 podręcznik) Przepisz diagram do zeszytu. Znajdż imiona 3 dzieci;
imię złotej rybki jednego z nich; nazwy czterech czynności. Zakreśl znalezione wyrazu w koło. Napisz zdania co
potrafi robić każda z 3 osób i 1 zwierzątko. ( łącznie mają być 4 zdania)
Zobacz przykład w podręczniku w diagramie, według jakiego schematu należy wykonać ćwiczenie: zakreślone
jest imię dziewczynki „Lisa” i czynność „sing”; w związku z tym jedna litera z imienia każdej osoby będzie
wykorzystana w wyrazie opisującym czynność, którą wykonuje.
3) Exercises 1,2,3 page 48 AB (Ćwiczenia 1,2,3 str. 48 ćwiczeniówka)
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

