Moi drodzy.
Z racji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Życzę Wam, by te Święta były czasem, który
spędzicie ze swoimi bliskimi. Tak, by Was wypełniła moc radości i miłości. Wesołe pisanki
dodawały uśmiechu, a we wspólne wypiekanie babki zaangażowana była cała Wasza rodzina.
Dużo zdrowia i energii na nadchodzące dni. Wesołego Alleluja!

CO BĘDZIE OCENIANE
W tym tygodniu dostaniecie jedną ocenę: za tłumaczenie zdań w języku angielskim (ocena z
wagą 2). Proszę nie odsyłać mi wszystkich zadań. Jedyne co będę sprawdzać to zdania z
tematu 3.Nie przepisujcie zdań po polsku (chyba, że ktoś chce), wyślijcie same odpowiedzi na
adres filon.j@sp8lubin.eu lub za pomocą platformy Microsoft Office 365.
Dla osób chętnych (na wyższą ocenę) są do zrobienie ćwiczenia do tematu ‘I ahould ask her
now’ (Unit 7, lesson 3).
Deadline (ostateczny termin) na zrobienie zadań i odesłanie odpowiedzi: 17.04.2020.
Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości możecie do mnie napisać na wyżej podany
adres mailowy lub porozmawiać ze mną na platformie Microsoft Office 365 (w godz. pracy).

Tematy i zadania do zrealizowania
W dniach 6-12 kwietnia nie trzeba robić Insta.lingu  Spędźcie czas z rodziną na wspólnych
przygotowaniach do świąt w tym szczególnym okresie.

Temat. 1- lekcja z dnia 6.04.2020 D
lekcja z dnia 7.04.2020 CH
Funfair- vocabulary. Wesołe miasteczko- słownictwo.
1. Zapoznaj się ze słownictwem na str. 86
2. Wyszukaj podane zwroty w słowniku internetowym np. www.diki.pl i przećwicz ich
wymowę
3. Wykonaj zad. 1 str. 86- dopasuj zwrot do odpowiedniego obrazka w zadaniu drugim.
4. Zad. 2- dopasuj brakujące zdania do dialogu
5. Zad. 3- podpisz obrazki wyrażeniami z zadania 1.
6. Zrób zad. 1 extra ze str. 87

Temat 2- lekcja z dnia 7.04.2020 D
lekcja z dnia 8.04.2020 CH
You should ask her now. Powinieneś ją zapytać.
1. Przypomnij sobie słownictwo z poprzedniej lekcji.
2. Spójrz na gramatykę na str. 87. Rah przedstawia czasownik modalny should, który
oznacza ‘powinieneś’. Używamy go , gdy chcemy zapytać o poradę lub komuś
doradzić.
Zdania z should są bardzo proste:
Twierdzenia
osoba + should + czasownik w bezokoliczniku
Przeczenia
osoba + shouldn’t + czasownik w bezokoliczniku
Pytania (tworzymy poprzez inwersję) Should + osoba + czasownik w bezokoliczniku
Przykładowe zdania z czasownikiem should znajdują się na stronie internetowej
http://e-angielski.net/should/
3. Zrób zadanie 4 i 3extra ze str. 87
Temat 3- lekcja z dnia 8.04.2020 D
lekcja z dnia 15.04.2020 CH
Czasownik should- tworzenie zdań.
W zeszycie przetłumacz na język angielski następujące zdania:
1. Ty powinieneś przeczytać tę książkę
2. On powinien odrabiać lekcje.
3. Oni powinni porozmawiać.
4. Ona powinna iść do dentysty.
5. Wy nie powinniście oglądać tego filmu. Jest przerażający.
6. Ja nie powinnam rozmawiać z nieznajomymi
7. My nie powinniśmy jeść tak dużo czekolady.
8. Czy ty powinieneś zostać w domu? Nie, ja nie powinienem.
9. Czy powinniśmy jej słuchać? Tak, powinniśmy.
10. Czy ona powinna zrobić ciasto? Tak, ona powinna.
Temat 4- lekcja z dnia 15.04.2020 D
lekcja z dnia 17.04.2020 CH
Tableware- zastawa stołowa.
1. Dopasuj wyraz do obrazka- zad. 1. Str. 88
2. Posłuchaj i powtórz poprawną wymowę wyrazów z zad. 1 za pomocą dowolnego
słownika internetowego np. www.diki.pl

Happy Easter 

