JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy IV B
– termin wykonania 01.04.20r. – 07.04.2020r.

Lesson / Lekcja
Topic: On a school trip.- Pytanie o pozwolenie, udzielanie i odmowa pozwolenia; podziękowania, wyrażanie
rozczarowania. (zapisz temat do zeszytu)
1)Read a dialogue. - Przeczytaj dialog. (book – page 67; książka str.67) Następnie posłuchaj nagrania.
BARDZO PROSZĘ POBRAĆ NAGRANIE DO PODRĘCZNIKA ZE STRONY: „macmillan.pl „; następnie wejdż w
zakładkę „Strefa Ucznia”; niżej po lewej stronie wybierz odpowiedni przedział „Szkoła podstawowa klasy
4-6”;Brainy-klasa 4; Student's Audio; poszukać numer ścieżki 2.31.
a) Excuse me, Miss Edwards. – Przepraszam, Pani Edwards.
Yes, what is it ?- Tak, o co chodzi?
Can I call my parents, please?- Czy mogę zadzwonić do swoich rodziców, proszę.
Yes, of course.- Tak, oczywiście.
Thank you.- Dziękuję.
b) Excuse me, Miss Edwards. – Przepraszam, Pani Edwards.
Yes, what is it ?- Tak, o co chodzi?
Can we play now,please?- Czy możemy teraz zagrać, proszę?
No, I’m afraid you cant’t.- Nie, obawiam się że nie możecie.
Oh, that’s a pitty.- Ojej, szkoda.
2) Exercise 2 page 67 B (Ćwiczenie 2 str. 67 podręcznik) Zapisz dialogi w zeszycie. Dopasuj do każdego dialogu odpowiedni
rysunek.
3) Exercise 3 page 67 B (Ćwiczenie 3 str. 67 podręcznik) Użyj zwrotów w niebieskich ramkach , aby utworzyć dialogi. (
wzory dialogów ćwiczenie 1 str.67 podręcznik ) Zwroty z pierwszej niebieskiej ramki ( 4 zwroty), użyj do napisania dialogu
- wzór „a”, natomiast czynności z drugiej niebieskiej ramki , użyj do napisania dialogu
- wzór „b”. Zapisz dialogi w zeszycie.
4) Exercise 1 page 49 AB (Ćwiczenie 1 str. 49 ćwiczeniówka)
5) Exercise 2 page 49 AB (Ćwiczenie 2 str. 49 ćwiczeniówka)

BARDZO PROSZĘ POBRAĆ NAGRANIE DO ĆWICZENIÓWKI ZE STRONY: „macmillan.pl „; następnie wejdż w
zakładkę „Strefa Ucznia”; niżej po lewej stronie wybierz odpowiedni przedział „Szkoła podstawowa klasy
4-6”;Brainy-klasa 4; Workbook Audio; poszukać numer ścieżki 24.
6) Exercises 3 i 4 page 49 AB (Ćwiczenie 3 i 4 str. 49 ćwiczeniówka)
Drodzy Rodzice,
Prosiłabym o przesłanie wykonanych ćwiczeń z podręcznika (zapisanych do zeszytu) i ćwiczeniówki
ze strony 49 ( w formie zdjęć lub scanu ) i wysłać do mnie na podany adres e-mail: martyna20-86@wp.pl lub
przesłać wiadomość (zdjęcie) na numer telefonu 608-361-499. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał problem
z podesłaniem prac, proszę o kontakt telefoniczny.
Wysyłane zdjęcia bądź e-maile proszę podpisać np. Klasa_IVB_M.Ł. (gdzie M.Ł.- to inicjały imienia
i nazwiska dziecka) .

Czas wysyłania prac do 07.04.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

