JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy V B
– termin wykonania 10.06.20r.- 25.06.2020r.
Lesson / Lekcja
Topic/Temat: I) 60 seconds! – poznajemy słownictwo związane z telewizją i innymi
mediami.
II ) Ćwiczenia leksykalne: television and other media.
III ) Praca z tekstem „Zac and the media”.
IV ) Let’s check - Units 5-6. Ćwiczenie znajomości słownictwa i gramatyki z rozdziałów
5-6.
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo)

I.

1) Exercise 1 page 86 B ( Ćwiczenie 1 str. 86 podręcznik ) Listen and repeat. Say
the words and point at the correct pictures. Zapisz odpowiedzi do zeszytu.
Wpisz liczebniki od 1-10 i odpowiednią nazwę programu , tak aby była zgodna
z obrazkiem. ( płyta CD z podręcznika ścieżka 3.01 )

Np.: 1- TV competition itd.
SŁOWNICTWO:
cartoon-kreskówka; film animowany
magazine-czasopismo
web page – strona internetowa
TV competition – konkurs telewizyjny
serial- serial
newspaper-gazeta
game show- teleturniej
sports programme- program sportowy
talent show- konkurs talentów
radio- radio

II.

2) Exercise 3 page 86 B ( Ćwiczenie 3 str. 86 podręcznik ) Complete the text. Write
the answers in your notebook. – Uzupełnij tekst. Napisz odpowiedzi w zeszycie. Wpisz
liczebniki od 1-8 i brakujące wyrazy. Nie przepisuj całego tekstu.
Np.: 1- talent show itd

III.

3) Exercise 5 page 87 B ( Ćwiczenie 5 str. 87 podręcznik ) Listen and read.
Compare Zac with yourself. – Posłuchaj i przeczytaj. Porównaj Zacka z Tobą
samym. ( płyta CD z podręcznika ścieżka 3.03 )

4)Exercise 6 page 87 B ( Ćwiczenie 6 str. 87 podręcznik ) Write a blog post about your
media habits.- Napisz post na blogu o twoich nawykach żywieniowych. –DLA CHĘTNYCH.

5) Exercises 1, 2, 3 page 62 AB ( Ćwiczenia 1, 2, 3 str. 62 ćwiczeniówka).

IV.

LET’S CHECK – UNITS 5-6

Kochani uczniowie, przeczytajcie raz jeszcze uważnie materiały podsumowujące z rozdziału 5
I 6 ze stron 70-71 oraz 82-83 z podręcznika. Mam nadzieję, że pomoże to Wam lepiej
uzupełnić ćwiczenia,

a także utrwalić poznane konstrukcje gramatyczne oraz słownictwo.

W ramach powtórzenia, prosiłabym Was o wykonanie ćwiczeń od 1- 8 znajdujących się w
waszych podręcznikach na stronach 84 i 85. Odpowiedzi zapiszcie poniżej według schematu,
bądź wpiszcie je do zeszytu.
Zad. 1/84 (Wpisz wyrazy i zwroty z niebieskiej ramki z podręcznika w odpowiednim miejscu do tabelki

SCHOOL SUBJECTS

PLACES IN A SCHOOL

SHOPS

MEANS OF
TRANSPORT

Zad. 2/ 83 (napisz liczebnik; użyj czasów: Present Simple i Present Continuous, aby uzupełnić zdania)
1. ….
2. ….
3. …
4. ….
5. ….
6. ….
7. ….
8. ….
9. ….
Zad. 3/ 84 (napisz zdania i pytania; użyj „was” i „were”; odpowiedź na pytania)
1. …
2. …
3. …

?

4. …

?

5. …

?

6. …

?

Zad. 4/84 (uzupełnij szkolne zasady; wpisz „must” lub „mustn’t”)
1. …..
2. ….
3. ….
4. ….
Zad. 5/84 (posłuchaj i wybierz poprawną odpowiedź; wpisz literę przy odpowiednim liczebniku)
1. …
2. …
3. …
Zad. 6/84 (uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce w podręczniku; zapisz tylko brakujące
słowa)
1. …
2. …
3. …
4. …
5. ….
Zad. 7/85 (posłuchaj 4 ogłoszeń; połącz każde z nich z odpowiednim miejscem )
1. …
2. …
3. …
4. …
Zad. 8/84 (przeczytaj posty od a-d i połącz je z odpowiednimi opiniami 1-4; zapisz tylko literę przy
odpowiednim liczebniku)
1. …
2. …
3. …
4. …

Drodzy Rodzice,
ćwiczenia wykonujemy samodzielnie. Nie ma konieczności odsyłania wykonanych prac.
W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik.

Czas wykonania do 25.06.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

