Zadania domowe z języka angielskiego dla kl. VI b i c –tydzień 3
Witam ponownie, Filmik o Past Simple może wam się spodobać:
https://www.youtube.com/watch?v=Bh14coUq8Ck
Oto kilka zadań na najbliższy tydzień.
Lekcja 1



W zeszycie zapisz temat lekcji: ”An injury.”
Zad. 1. str. 77 podr. Wysłuchaj nagrania 2.45 i powtórz zdania z dialogu z nagraniem a
następnie samodzielnie przeczytaj dialog.
Nagrania do książki i zeszytu ćwiczeń do ściągnięcia z tej strony:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
Następnie dopasuj obrazki do zdań i zapisz odpowiedzi w zeszycie.



Zad. 2. str. 77 podr. Napisz wyraz z niebieskiej ramki w tabeli w jednej dwóch kategorii.
Time expressions
Talking about injuries
It hapened yesterday
It isn’t too Bad.



Zad. 3. str. 77 podr. Napisz samodzielnie dialog wzorując się na tym z ćw. 1. Zrób zdjęcie
dialogu i prześlij je jako załącznik do maila na adres: izabela.kopiecka@wp.pl do 7.04.2020.
Nie zapomnij się podpisać.
 Zad. 4. str. 73 podr.
 Praca domowa: Ćw. 1,2, 4 str. 53 zeszyt ćwiczeń.
1. Lekcja 2
 Zapisz temat lekcji: „Around the world: Culture – A great scientist.”
 Włącz nagranie 2.46 i przeczytaj tekst w ćw.1. str. 78 w podr. Następnie w zeszycie
wypisz słowa i wyrażenia napisane grubą czcionką w zeszycie. Prztłumacz je w słowniku
Internetowym i zapisz tłumaczenia obok wyrażeń. Przepisz również glossary.
Nagrania do książki i zeszytu ćwiczeń do ściągnięcia z tej strony:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
 Zad. 2. str. 78 podr. Dopasuj akapity 1,2,3 do ich treści a,b, c. Zapisz odpowiedzi w
zeszycie.
 Zad. 3. str. 78 podr. Wyszukaj w czytance i zapisz odpowiedzi do pytań. Odpowiedzi
zapisz pełnym zdaniem używając czasu przeszłego
 Zad. 5. str. 78 podr. Wybierz postać jaką podziwiasz i zapisz krótki tekst o tej osobie.
Wzoruj się na czytance o Marii Skłodowskie –Curie. Podziel tekst na trzy akapity. Użyj od
30 - 60 słów. Zapisz w notatniku lub w Wordzie i prześlij je jako załącznik do maila na
adres: izabela.kopiecka@wp.pl do 7.04.2020. Nie zapomnij się podpisać.
 Praca domowa: Ćw. 1,2,3, 4 str. 54 zeszyt ćwiczeń.
2. Lekcja 3
 Zapisz temat lekcji: „Revision Workout 6”.
 Zad. 1. str. 79 podr. Połącz czasowniki 1-8 ze zwrotami a - f tak aby były logiczna. Zapisz
odpowiedzi w zeszycie.
 Zad. 2. str. 79 podr. Uzupełnij wyrażenia związane z dolegliwościami i zapisz je w
zeszycie.



Zad. 3. str. 79 podr. Uzupełnij dialog brakującymi zdaniami(korzystaj z dialogu na str. 77
podr.) Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
 Zad. 4. str. 79 podr. Korzystając z tabeli utwórz dania twierdzące ze zdań przeczących
lub zdania przeczące do podanych zdań twierdzących. Zastosuj czas Past Simple (str. 81)
 Zad. 5. str. 79 podr. Wyobraź sobie, że dziś jest 15 czerwca 2018. Do podanych
informacji napisz odpowiednie wyrażenia np.:
14th June 2018 – yesterday
 Zad. 6. str. 79 podr. Przeczytaj dialog i uzupełnij go brakującymi zdaniami. Napisz tylko
brakujące zdania nie przepisuj całego dialogu.
 Zad. 7. str. 79 podr. Uzupełnij pytania do Nick’a i zapisz odpowiedzi na te pytania użyj czasu
Past Simple. Zrób zdjęcie dialogu i prześlij je jako załącznik do maila na adres:
izabela.kopiecka@wp.pl do 7.04.2020. Nie zapomnij się podpisać.
 Praca domowa: Ćw. 1,2,3,4,5 str. 55 zeszyt ćwiczeń.
Musimy w jakiś sposób skontrolować waszą wiedzę. Na razie nie mam pomysłu dlatego:
W piątek 3 kwietnia 2020 widzimy się na Skype według planu lekcji. Proszę dodać mnie
do swojej grupy lub utworzyć nową grupę pt. Język angielski + nazwa klasy.

W razie wątpliwości proszę się kontaktować pod adresem maila
izabela.kopiecka@wp.pl w godz.8-15.

Good luck. Stay in good health.

