Drodzy Uczniowie!
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, związanych z epidemią koronawirusa,
od zeszłego tygodnia rozpoczęliśmy zdalną powtórkę materiału z języka angielskiego. Dziękuję Wam
za dotychczasowe zaangażowanie. Przed nami nowe wyzwania przy realizacji podstawy programowej
z języka angielskiego na odległość. Forma kontaktu i nauki poprzez grupy na Messengerze oraz email
pozostaje
ta
sama.
Rozwiązane
zadania
należy
przesłać
na
adres
email:
sylvia.adamczyk87@gmail.com, a w temacie email-a należy podać imię i nazwisko oraz klasę.
Terminy do kiedy należy wysłać prace są zamieszczone w tabelce. Prace podlegają ocenie.

JĘZYK ANGIELSKI
(23-27.03.20, realizacja podstawy programowej od 25.03.20 zgodnie z rozkładem zajęć
szkolnych)
KLASA
Klasa I
TB po
podst.

Klasa I
TK
z I TB

Klasa I
TA po
podstaw.

Klasa I
TH
z I TA
Klasa I
BR po
podstaw.

Klasa I
TS po
gim.

TEMATY
Dom
– rozumienie
tekstu
słuchanego
Programy
telewizyjne
– powtórzenie
słownictwa
Programy
telewizyjne –
powtórzenie
słownictwa,
c.d.
Szkoła
– rozumienie
tekstu
słuchanego
Dom
– powtórzenie
słownictwa

ZADANIA
Filmik o domach w Wielkiej Brytanii.
https://www.youtube.com/watch?v=-bF_O5f4Qgk

Dom
– powtórzenie,
c.d.
Wygląd
zewnętrzny i
osobowość
– powtórzenie
słownictwa
Miejsca w
szkole

Zadania z ćwiczenia do tego działu

Dom
– rozumienie
tekstu
słuchanego

Filmik o domach w Wielkiej Brytanii.
https://www.youtube.com/watch?v=-bF_O5f4Qgk

Słownictwo związane z programami telewizyjnymi.
https://www.englishclub.com/vocabulary/movies.htm
Zadania z ćwiczenia do tego działu

Filmik o szkołach w Wielkiej Brytanii.
https://www.youtube.com/watch?v=I-d3L3F_ELo
Słownictwo związane z modułem 4 z podręcznika – HOME SWEET
HOME: https://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabularylesson-home.php Filmik o domach w Wielkiej Brytanii:
https://www.youtube.com/watch?v=-bF_O5f4Qgk

Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym i osobowością.
Ćwiczenia:
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6424
Podręcznik zadanie 1/63 Zapisać słówka do zeszytu i przetłumaczyć
je.

Klasa I
TH po
gim.

Klasa II
TG

Klasa II
TS

Klasa
III TS

Klasa
III TH

Wyrażanie
sugestii

Podręcznik: wyrażenia z zadania 3/56 przepisać do zeszytu i
przetłumaczyć je. Proszę o przesłanie zadania email te osoby, które
jeszcze tego nie zrobiły.

„Domy w
jaskiniach”
– wideo.
Czas Present
Perfect (for,
since)
Życie w
Londynie
– rozumienie
tekstu
słuchanego.
Powtórzenie
materiału z
modułu 1.
Powtórzenie
materiału c.d.
Zakupy –
rozumienie
tekstu
słuchanego.
Miejsce
zainteresowania
– doskonalenie
sprawności
językowych.
Powtórzenie
wiadomości z
rozdziałów 3-4
Sprawdzian
wiadomości z
rozdziałów 3-4
Sprawdzian
wiadomości

Filmik o domach w jaskiniach:
https://www.youtube.com/watch?v=GWQbJQkro0s

Materiały
egzaminacyjne

Wstawione na grupę.

Podręcznik strona 125 – notatka z ‘for’ i ‘since’ do zeszytu. Praca
domowa: zadanie 3/125 Termin: 31.03.20
Filmik o życiu w Londynie. Proszę o przesłanie zadania email te
osoby, które jeszcze tego nie zrobiły.
https://www.youtube.com/watch?v=lt9Kn1Y947g
Podręcznik: zadanie 5/22. Proszę o przesłanie zadania email te
osoby, które jeszcze tego nie zrobiły.
Podręcznik: zadanie 6/22.
Filmik o najsławniejszym targu w Londynie.
https://www.youtube.com/watch?v=efHdgV1slqU
Podręcznik: zadanie 3/150. Rozwiązania zapisać do zeszytu.
Przetłumaczyć słownictwo.

Podręcznik: zadanie 4,7/84
Wstawiony na grupę w dzień sprawdzianu. Odesłać po rozwiązaniu
25.03.20.
Wstawiony na grupę w dzień sprawdzianu. Odesłać po rozwiązaniu
25.03.20

*Nauczanie indywidualne według tematów I TB po podstawówce

