Szanowni Rodzice uczniów klasy Vb!
W zaistniałej sytuacji przekładamy test z rozdziału 4 i realizujemy nowe treści podstawy programowej.
Postaram się wytłumaczyć nowy materiał bazując na posiadanych przez uczniów podręcznikach
i zeszytach ćwiczeń. Bardzo proszę by uczniowie zapisywali do zeszytów przedmiotowych treści
zaznaczone kolorem niebieskim. Po powrocie do szkoły zarówno ćwiczeniówki, jak i zeszyty
przedmiotowe będą sprawdzane na ocenę.
Poproszę Państwa o rejestrację na stronie www.macmillaneducationeverywhere.com zgodnie
z instrukcją po wewnętrznej stronie zeszytu ćwiczeń. Kod do klasy VB (class code) to CL29591571. W
nazwie użytkownika wpisujemy imię dziecka i pierwszą literę nazwiska oraz nr w dzienniku np.:
Jan_K01. W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik lub na adres mailowy
absocha.sp10@gmail.com . Na platformie edukacyjnej wspierającej zdalne nauczanie znajdują się
prezentacje treści materiału oraz ćwiczenia, których wykonalność będzie dla mnie podstawą do
postawienia oceny za aktywność ucznia.
Na stronie https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia Brainy klasa V znajdują się ścieżki dźwiękowe do
pobrania, zarówno do podręcznika (student’s audio), jak i do ćwiczeniówki (workbook audio). Nagrania
będą niezbędne do wykonania niektórych ćwiczeń.

Topic: My town – poznajemy nazwy sklepów.
Słownictwo:
baker’s – piekarnia
greengrocer’s – warzywniak
butcher’s – sklep mięsny
stationer’s – sklep papierniczy
newsagent’s – kiosk
clothes shop – sklep odzieżowy
department store – sklep towarowy
bookshop – księgarnia
toy shop – sklep z zabawkami
chemist’s – apteka, drogeria
near – blisko
busy places – zatłoczone miejsca

I Podręcznik, str. 72. Uczniowie piszą do zeszytu 5 zdań przedstawiających zasady używania dronów.
Zdania zaczynają od konstrukcji ”You must…” (musisz) lub „You mustn’t…” (nie wolno ci) .
II Zad. 2/73

Uczniowie rysują do zeszytu mapkę zgodną z opisem miejsc w ćwiczeniu 2 odnoszących się do obrazka
na stronie 72. Na mapce powinno się znaleźć 10 nazw sklepów umieszczonych przy ul. New Street,
Long Street i Old Street.
IV Na platformie edukacyjnej w kategorii Units, uczniowie wybierają unit 6 – ‘Where were you?”
i oglądają/wykonują wszystkie ćwiczenia znajdujące się pod Lesson 1.
V W zeszycie ćwiczeń uczniowie wypełniają ćwiczenia 1 i 3 na tr. 52. Osoby, które chciałyby
z zeszytu ćwiczeń otrzymać ocenę bdb lub cel, proszone są o wykonanie również z zadania 2 i 4.

Pozdrawiam i życzę owocnej nauki,
Anetta Brauła-Socha

