JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy VA
– termin wykonania 01.04.20r.-07.04.20r.
Lesson/ Lekcja
Topic: Train your brain- ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności.
( zapiszcie temat do zeszytu )
1) Exercises 1, 2 i 5 page 66 B (Ćwiczenia 1,2 i 5 str. 66 podręcznik) Zapisz ćwiczenia w zeszycie.
2) Exercises 1,3 i 4 page 48 AB (Ćwiczenia 1, 3 i 4 str. 48 ćwiczeniówka)
3) Exercises 2 page 48 AB (Ćwiczenia 2 str. 48 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 5; Workbook Audio; poszukać numer ścieżki 25.

Lesson/ Lekcja
Topic: At school- szkolne reguły. ( zapiszcie temat do zeszytu )
1)Exercise 1 page 67 B (Ćwiczenie 1 str. 67 podręcznik) Read and listen the dialogues.- Przeczytaj i posłuchaj dialogów.

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 5; Student's Audio; poszukać numer ścieżki 2.27.
Tłumaczenie dialogów:
1-You must/ musn’t run in the corridor. – Ty musisz/ Tobie nie wolno biegać po korytarzu.
I’m sorry,Sir. – Przepraszam, proszę Pana.
It’s important to follow the school rules. – To ważne, aby przestrzegać szkolnych zasad.
Yes,Sir.- Tak, proszę Pana.
2- You must/ musn’t be on time in the morning.- Ty musisz/ Tobie nie wolno być na czas rano.
I’m sorry, miss.- Przepraszam, proszę Panią.
I’m giving you a warning.- Daję Ci ostrzeżenie.
Yes, miss.- Tak, proszę Panią.
2) Exercise 2 page 67 B (Ćwiczenie 2 str. 67 podręcznik) – POBIERZ NAGRANIE - numer ścieżki 2.28. Posłuchaj, przeczytaj
i napisz zdania w zeszycie. Użyj wszystkich zwrotów z zielonej ramki. Każde zdanie zaczynać się będzie od
” You must……..” – Ty musisz………..lub „You mustn’t……..”- Tobie nie wolno………. (zgodnie z przestrzeganymi zasadami).
3) Exercise 4 page 67 B (Ćwiczenie 4 str. 67 podręcznik) – Napisz odpowiedzi w zeszycie.
4) Exercises 1,2 i 4 page 49 AB (Ćwiczenia 1, 2 i 4 str. 49 ćwiczeniówka)
5) Exercise 3 page 49 AB (Ćwiczenia 3 str. 49 ćwiczeniówka) - POBRAĆ NAGRANIE

numer ścieżki 26.

Drodzy Rodzice/ Uczniowie,
Prosiłabym o przesłanie wykonanych ćwiczeń z podręcznika (zapisanych do zeszytu) i ćwiczeniówki
ze stron 48 ; 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_VA_M.Ł. (gdzie M.Ł.- to inicjały imienia
i nazwiska dziecka) .

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

