Kochani.
Poniżej przesyłam zadania na bieżący tydzień ( 30.03- 3.04.2020).
Deadline (ostateczny termin) na wykonanie i odesłanie odpowiedzi do mnie mija 4.04.2020r.jest to sobota. Odpowiedzi należy przesyłać na adres mailowy filon.j@sp8lubin.eu
Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, napiszcie do mnie. Chętnie Wam pomogę.
Jestem do Waszej dyspozycji 
Jeżeli chodzi o odsyłanie odpowiedzi. Nie musicie przesyłać mi skanów czy zdjęć. Możecie
napisać same odpowiedzi na komputerze (np. w Wordzie czy notatniku) i odesłać do mnie.
Forma zależy od Was, w zależności od tego, jak Wam wygodniej.
W tym tygodniu będę sprawdzać:
- zadanie 5 i 2 extra ze str. 83 oraz 85. Za poprawne wykonanie każdego zadania można
zdobyć kwadrat lub plusa- w zależności od poprawności wykonanego zadania.
- Insta.ling- ocena za marzec (waga 1)- dla chętnych.
Pamiętajcie o systematycznym robieniu Insta.lingu (tym razem słówka ze str. 82 i 84)

Temat 1: Soon he’ll become famous- wkrótce on będzie sławny.
Zaczynamy nowy dział. W tym dziale będziemy mówić o przyszłości.
1. Proszę o zapoznanie się ze zwrotami z zad. 1 str. 82 w podręczniku. Tłumaczenie
wyrazów znajduje się na str. 93.
2. Obejrzyj 2 krótkie filmy o gramatyce czasownika „will” (Future Simple- czas przyszły
prosty)
https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco
https://www.youtube.com/watch?v=yNvnZEO3qEE
Możesz też zapoznać się z polskim opisem tego czasownika w Twoim podręczniku na
str. 93- zielona ramka.

Temat 2: Future Simple- ćwiczenia.
1. Przypomnij sobie informacje z poprzedniego tematu odnośnie Future Simple.
2. Wykonaj zadanie 5 oraz 2 extra ze str. 83.

Temat 3: Will they like it?
1. Przeczytaj wyrazy z zad. 1 str. 84 i zapoznaj się z ich tłumaczeniem (str. 93).

2. Spójrz na gramatykę przedstawioną przez Rah na str. 85. Są tam przedstawione
pytania szczegółowe z will- na początku wstawiamy wyraz z „wielkiej czwórki”, a
potem stosujemy szyk pytania z will (will + osoba+ czasownik w bezokoliczniku)
3. Wykonaj zadanie 5 oraz 2 extra ze str. 85.

Good luck.

