Zadania domowe z języka angielskiego dla kl. VI b i c –tydzień 6

Zagadnienia dla osób, które maja problemy z łączem lub nie mogą się ze mną
kontaktować ze względów technicznych.
Oto kilka zadań na najbliższy tydzień.
Lekcja 1



W zeszycie zapisz temat lekcji: ”Recycle your old computer.”
Zad. 1. str. 84 podr. Wysłuchaj nagrania 3.01 i pokaż przedmioty na rysunku. Otwórz nagranie ponownie i
powtórz nazwy sprzęt . Zapisz wyrazy z ramki w zeszycie z polskim tłumaczeniem.
Nagrania do książki i zeszytu ćwiczeń do ściągnięcia z tej strony:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia









Zad. 3. str. 84 podr. Przeczytaj opisy sprzętu komputerowego wystawionego na wyprzedaży internetowej i
udziel odpowiedzi na pytania 1-3. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
Zad. 4. str. 84 podr. Wzorując się na ogłoszeniach z ćwiczenia 3 napisz własne ogłoszenie dotyczące sprzedaży
jakiegoś sprzętu komputerowego. Podaj następujące informacje: wymień markę sprzętu, opisz jego mocne
strony, wspomnij o słabych stronach, podaj cenę. Zadanie 4 należy napisać w formie elektronicznej (Word,
notatnik, treść maila) i przysłać jako załącznik do maila na adres: izabela.kopiecka@wp.pl do 30.04.2020. Nie
zapomnij się podpisać.
Zad. 5. str. 84 podr. Wysłuchaj nagrania 3.03 i zapisz w punktach 1-5,o których sprzętach z ćwiczenia 3 mówią
osoby. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
Zad. 6. str. 84 podr. Zapisz wyrazy w zeszycie z polskim tłumaczeniem. Wysłuchaj nagrania 3.04. Otwórz
nagranie ponownie i powtórz czynności.
Zad. 7. str. 84 podr. Wysłuchaj nagrania 3.05 i dopasuj osoby mówiące do zdań.
Zadania zeszyt ćwiczeń: Ćw. 1,2, 3,4 str. 60.

Lekcja 2
 Zapisz temat lekcji: „ I’ve been to the computer sale.”
 Zad. 1. str. 86 podr. Wysłuchaj nagrania 3.07 i zapisz jakie jest prawidłowe dokończenie zdania.
Nagrania do książki i zeszytu ćwiczeń do ściągnięcia z tej strony:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


Zapoznaj się z nowym czasem Present Perfect Tense. W poniższych liknach są informacje o nim:
https://slideplayer.pl/slide/806832/
https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k






Zad. 2. str. 86 podr. Znajdź i zapisz 3 formę wskazanych czasowników. Możesz to zrobić na stronie 122 w
kolumnie Past Participle. Naucz się nowej formy czasowników na zaliczenie. Pytać będę 8.05.2020 roku.
Zad. 4. str. 86 podr. Napisz zdania w czasie Present Perfect w zeszycie.
Zad. 5. str. 86 podr . Dziewczynka opisuje swój pobyt na wyprzedaży sprzętu komputerowego. Uzupełnij tekst
czasownikami w czasie Present Perfect . Zastosuj formy twierdzące jak i przeczące.
Zad. 6. str. 86. Wyobraź sobie, że byłeś/łaś na wyprzedaży komputerowej. Napisz 3 zdania o tym: co
widziałeś, z kim rozmawiałeś, co kupiłeś bądź sprzedałeś. Wykorzystaj nowopoznany czas Present Perfect.
 Zadania w zeszycie ćwiczeń: Ćw. 1,2,3, 4 str. 61.

1. Lekcja 3
 Zapisz temat lekcji: „I haven’t saved my work”.
 Zad. 1. str. 87 podr. Wysłuchaj nagrania 3.09 i przeczytaj informacje na tablicach ogłoszeń i wysłuchaj ich z
nagrania. Napisz w zeszycie wyrazy podkreślone nakreślaczem w zeszycie i z polskim znaczeniem.
Następnie wypisz reguły i zasady, które są takie same w Naszej szkole.
Nagrania do książki i zeszytu ćwiczeń do ściągnięcia z tej strony:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia





Zad. 2. str. 88 podr. Napisz w zeszycie zdania uzupełniając je wyrazami z niebieskiej ramki.
Zad. 3. str. 88 podr. Wysłuchaj nagrania 3.10 i zapisz w punktach 1-6, czy uczniowie przestrzegali czy nie
przestrzegali reguł i zasad z tablic z zadania 1. Zapisz He/She has followed the rules. – gdy ich przestrzegali.
He/She has broken the rules. – gdy ich nie przestrzegali.
Zadania w zeszycie ćwiczeń: Ćw. 1,2,3, str. 62.

W razie wątpliwości proszę się kontaktować pod adresem maila izabela.kopiecka@wp.pl
w godz.8-15.
Good luck. Stay in good health.

