Plan na tydzień: 30.03.20 - 03.04.20
Kl. 5c
Temat: Were they on the hill? Pytania i krótkie odpowiedzi z czasownikiem BE w czasie Past Simple.
Słownictwo: Słówka str. 93 fioletowa tabelka zatytułowana „landscape”. Zachęcam was do ćwiczenia słownictwa w różnych formach na
platformie Quizlet.
Gramatyka: Proszę zapoznać się z prezentacją: https://prezi.com/p/dvqdi9g3n-us/?present=1
Proszę o wykonanie zadań : p.85 ex. 5 i 2
Info nr 1: Na Padlecie waszej klasy znajdują się te same informacje co powyżej. Czasami będą udostępniane tam dodatkowe zadania dla
chętnych, proszę tam zaglądać 
Info nr 2: W prezentacjach oraz na Padlecie umieszczam terminy odesłania zadań.
Info nr 3: Odpowiedzi do zadań, które nie są na ocenę, tylko na plusa będę umieszczała na Padlecie dzień po terminie oddania. Proszę
sprawdzać zadania i poprawiać ewentualne błędy.

Temat: Were they on the hill? Twierdzenia, przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi z czasownikiem BE
w czasie Past Simple.
Słownictwo: Utrwalcie słownictwo, które znajduje się w podręczniku str. 93 fioletowa tabelka zatytułowana „school” i „landscape”.
Zachęcam do ćwiczenia słownictwa na platformie Quizlet.
Gramatyka: Przypomnijcie sobie budowę zdań twierdzących, przeczących i pytających z czasownikiem BE w czasie Past Simple . Możecie
skorzystać z tego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=IxSO1LQpJHg
Jeżeli czujesz się niepewnie w czasie Past Simple poćwicz go klikając w te linki: http://e-angielski.net/were3/ oraz http://eangielski.net/were1/

Temat: They visited 47 countries! Past Simple – twierdzenia z czasownikami regularnymi.
Słownictwo: Słownictwo do nauki znajduje się w podręczniku na stronie 93 fioletowa tabelka zatytułowana „Months”.
Poćwiczcie słownictwo na platformie Wordwall: link w formie różnych gier.
Gramatyka: Proszę zapoznać się z prezentacją: https://prezi.com/p/bvk46buxqrs5/?present=1
Proszę zrobić zadanie:. p.87 ex. 4

Kl. 8a i 8b
Temat: Past continuous: afﬁrmative and negative (Czas przeszły past continuous w zdaniach twierdzących i przeczących – ćwiczenie
użycia czasu past continuous w różnych typach zdań)
Słownictwo: Proszę utrwalać słownictwo na str. 56. Zachęcam was do powtarzania słownictwa na platformie Quizlet.
Gramatyka: Proszę zapoznać się z prezentacją: https://prezi.com/p/o5d9mrryxjis/?present=1
Proszę zrobić zadania: p.58 ex. 2,3,4 Termin odesłania: 1.04.2020
Na Padlecie pojawią się dodatkowe zadania dla chętnych, proszę sprawdzać: https://pl.padlet.com/emaciak93/16bxjiswhrb1
Info nr 1: Na Padlecie waszej klasy znajdują się te same informacje co powyżej. Czasami będą udostępniane tam dodatkowe zadania dla
chętnych, proszę tam zaglądać 
Info nr 2: W prezentacjach oraz na Padlecie umieszczam terminy odesłania zadań.
Info nr 3: Odpowiedzi do zadań, które nie są na ocenę, tylko na plusa będę umieszczała na Padlecie dzień po terminie oddania. Proszę
sprawdzać zadania i poprawiać ewentualne błędy.

Temat: Latest news (Najnowsze wiadomości− czytanie tekstów zawierających krótkie sprawozdania)
Sprawności językowe - czytanie: Przeczytaj tekst składający się z 3 krótkich wycinków z gazet w podręczniku na str. 57. Nieznane słówka
sprawdzaj w słowniku. Po przeczytaniu tekstu zrób zadanie, które znajdziesz w załączniku. Zaznacz czy zdania są prawdziwe czy fałszywe i
przy każdym zdaniu podaj miejsce gdzie znalazłeś tą informację w tekście (np. fragment 1, linijka 3 i 4)
Zadanie z tekstem jest na ocenę. Termin wysłania zadania: 3.04.2020

