JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy V B
– termin wykonania 15.04.20- 21.04.20
Lesson / Lekcja
Topic: Revision workout – powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 5.
(zapisz w zeszycie: lekcja ; temat )
VOCABULARY & SPEAKING – SŁOWNICTWO & MÓWIENIE
Przypomnij słownictwo umieszczone w tabelkach „ Places in a school & school subjects” na stronie 70
w podręczniku.
1)Exercises 1, 2 page 69 B ( Ćwiczenia 1, 2 str. 69 podręcznik). (zapisz odp. w zeszycie)
2)Exercise 3 page 69 B ( Ćwiczenie 3 str. 69 podręcznik). – Wzorując się na dialogach umieszczonych na
stronie 67 w podręczniku, uzupełnij luki. Wstaw brakujące wyrazy bądź zwroty. (zapisz odp. w zeszycie)
GRAMMAR – GRAMATYKA
Przypomnij poznane dotychczas czasy: Present Simple & Present Continuous. W tabelce poniżej
znajdziesz omówione czasy .
PRESENT SIMPLE
PRESENT CONTINUOUS


Używamy: do wyrażenia czynności powtarzających się



Określenia czasu:
always- zawsze
never-nigdy
usually – zazwyczaj
hardly ever- prawie nigdy
often- często
sometimes-czasami
używamy w zdaniu po osobie a przed czasownikiem

DO (l.poj. – I/you) ;(l.mn. –we/you/they)

DOES (3 osoba liczby pojedyńczej
– he/she/it)

Zdanie twierdzące:
(Osoba+określenie czasu+czasownik+r.zd.)
Np. 1- I always walk the dog. – Ja zawsze wyprowadzam psa na spacer.
2- She always walks the dog.
(W 3 osobie l.poj. TYLKO w zdaniach twierdzących do czasownika dodajemy
końcówkę “-s” lub „-es”)

Zdanie pytające:
(Do/Does+osoba+określenie czasu+czasownik +r.zd.)
Np. 1- Do I always walk the dog? – Czy ja zawsze
wyprowadzam psa na spacer?
2- Does she always walk the dog?
NIE DODAJEMY KOŃCÓWKI DO CZASOWNIKA !

Krótkie odpowiedzi:
Np. 1- Yes, I do. / No, I don’t.
2- Yes,she does. /No, she doesn’t.

Zdania przeczące:
(Osoba+do/does+ not + określenie czasu+ czasownik+r.zd.)
Np. 1- I do not always walk the dog. – Ja nie zawsze wyprowadzam psa na spacer.
2- She does not always walk the dog.
NIE DODAJEMY KOŃCÓWKI DO CZASOWNIKA !



Używamy: do wyrażenia czynności odbywających się w chwili
mówienia

Określenia czasu:
now- teraz
at present – obecnie
at the moment- w tej chwili
używamy na początku bądź na końcu zdania

AM

IS

ARE
( ZGODNIE Z ODMIANĄ CZASOWNIKA „TO BE”)

Zdanie twierdzące:
(Osoba +am/is/are+ czasownik+ing+r.zd.)
Np. I am walking the dog. – Ja wyprowadzam psa na spacer. (robię to teraz )
DODAJEMY KOŃCÓWKĘ –ING DO CZASOWNIKA!

Zdanie pytające:
(Am/Is/Are+osoba+czasownik+ing+r.zd.)
Np. Am I walking the dog?- Czy ja wyprowadzam psa na spacer? ( teraz)
DODAJEMY KOŃCÓWKĘ –ING DO CZASOWNIKA!


Krótkie odpowiedzi:
Yes, I am. / No, Iam not.

Zdania przeczące:
(Osoba+am/is/are+not+czasownik+ing+r.zd.)
Np. I am not walking the dog. ( teraz)
DODAJEMY KOŃCÓWKĘ –ING DO CZASOWNIKA!

3) Exercise 4 page 69 B ( Ćwiczenie 4 str. 69 podręcznik). - Napisz zdania opisujące co dzieje się na
ilustracjach (twierdzące lub przeczące). Użyj czas present continuous. Pamiętaj o dodawaniu końcówki
„–ing” do czynności. (zapisz odp. w zeszycie)
4) Exercise 5 page 69 B ( Ćwiczenie 5 str. 69 podręcznik).- Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach
czasownikami. Zastosuj odpowiedni czas : present simple (czynności powtarzające się) lub present
continuous (czynności, które dzieją się teraz). (zapisz odp. w zeszycie)
5)Exercises 1, 2, 3, 4 page 51 AB ( Ćwiczenia 1, 2, 3, 4 str. 51 ćwiczeniówka).

Drodzy Rodzice/ uczniowie,
Prosiłabym o zrobienie zdjęcia wykonanych ćwiczeń ze strony 51 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.

