Kochani uczniowie.
Mam nadzieję, że odpoczęliście podczas majówki i nabraliście sił do dalszej pracy. Bardzo
dziękuję Wam za systematyczne wykonywanie zadań oraz aktywne uczestnictwo w lekcjach
on-line. W tym tygodniu również spotkamy się na platformie Microsoft Office 365.
CO BĘDZIE OCENIANE
W tym tygodniu dostaniecie jedną ocenę: za zadania z zeszytu ćwiczeń do tematu: What are
you going to buy? (Unit 8, lesson 2). Zadanie z gwiazdką jest na wyższą ocenę.
Proszę nie odsyłać mi wszystkich zadań. Jedyne co będę sprawdzać to zeszyt ćwiczeń, temat
2 z unitu 8. Odpowiedzi proszę wysłać na adres mailowy filon.j@sp8lubin.eu lub za pomocą
platformy Microsoft Office 365.
Deadline (ostateczny termin) na zrobienie zadań i odesłanie odpowiedzi: 08.05.2020.
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).
Poniżej przesyłam wykaz tematów oraz zadań na bieżący tydzień.
DZIEWCZYNY
Temat 1: lekcja z dnia 4.05.2020
Jewellery and accessories- biżuteria i dodatki.
Podręcznik str. 96
1. Zapoznaj się ze słownictwem na str. 96- biżuteria i akcesoria (zad. 1).
2. Wyszukaj podane zwroty w słowniku internetowym np. www.diki.pl i przećwicz
ich wymowę.
Nagrania do podręcznika można również pobrać ze strony
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia Należy wybrać zakładkę ‘szkoła
podstawowa klasy 4-8’, następnie wybrać podręcznik ‘Evolution plus- klasa 6’.
Pop kliknięciu otworzy się lista, klikamy Pupil's Audio CD3 i pobieramy.
Jeżeli pobraliście nagrania do podręcznika, posłuchajcie nagrania nr 22.
3. Zagraj z rodzicami/rodzeństwem w kalambury- używając słówek z zad. 1.
4. Zapoznaj się z tekstem w zad. 2 (możesz wysłuchać dialogu, nagranie nr 23) i
odpowiedz na pytanie „What is Max and Ellie’s father wearing?”- w co jest ubrany
Max i tata Ellie?
5. Wykonaj zad. 4- ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej. W każdym przykładzie jest
jeden zbędny wyraz.
6. Jeżeli masz taką możliwość (pobrałeś/pobrałaś nagrania) zrób zad. 3 ze słuchania.
Posłuchaj osoby mówiącej o karnawale w Limon. Odpowiedz na pytania (nagranie
nr 24).

Temat 2: Lekcja z dnia 6.05.2020
What are you going to buy? Co zamierzasz kupić?
Podręcznik str. 97
Będzie to lekcja on-line na platformie Microsoft Office 365.
Lekcja odbędzie się dnia 5.05.2020 o godz. 10.00
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń do tego tematu.
Jeżeli ktoś (z różnych przyczyn) nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu, proszę o
zapoznanie się z gramatyką w podręczniku, str. 97- tworzenie pytań z użyciem konstrukcji ‘be
going to’.
Wykonaj zad. 5/97 oraz zad. 1-3extra str. 97

Temat 3: lekcja z dnia 6.05.2020
In the house- akcesoria domowe.
Podręcznik str. 98
7. Zapoznaj się ze słownictwem na str. 98- akcesoria domowe (zad. 1).
8. Wyszukaj podane zwroty w słowniku internetowym np. www.diki.pl i przećwicz
9. Zagraj z rodzicami/rodzeństwem w bingo- używając słówek z zad. 1.
10. Zapoznaj się z dialogiem w zad. 2 (możesz wysłuchać dialogu, nagranie nr 26) i
wpisz brakujące zdania.
11. Wykonaj zad. 3- podpisz obrazki.

CHŁOPCY
Temat 1: lekcja z dnia 5.05.2020
Konstrukcja be going to.
1. Będzie to lekcja on-line na platformie Microsoft Office 365.
Lekcja odbędzie się dnia 5.05.2020 o godz. 9.00
Zadania do tego tematu: podręcznik, zad. 5, 2-3 extra str. 95.

Temat 2: lekcja z dnia 6.05.2020
Jewellery and accessories- biżuteria i dodatki.

Podręcznik str. 96
12. Zapoznaj się ze słownictwem na str. 96- biżuteria i akcesoria (zad. 1).
13. Wyszukaj podane zwroty w słowniku internetowym np. www.diki.pl i przećwicz
ich wymowę.
Nagrania do podręcznika można również pobrać ze strony
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia Należy wybrać zakładkę ‘szkoła
podstawowa klasy 4-8’, następnie wybrać podręcznik ‘Evolution plus- klasa 6’.
Pop kliknięciu otworzy się lista, klikamy Pupil's Audio CD3 i pobieramy.
Jeżeli pobraliście nagrania do podręcznika, posłuchajcie nagrania nr 22.
14. Zagraj z rodzicami/rodzeństwem w kalambury- używając słówek z zad. 1.
15. Zapoznaj się z tekstem w zad. 2 (możesz wysłuchać dialogu, nagranie nr 23) i
odpowiedz na pytanie „What is Max and Ellie’s father wearing?”- w co jest ubrany
Max i tata Ellie?
16. Wykonaj zad. 4- ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej. W każdym przykładzie jest
jeden zbędny wyraz.
17. Jeżeli masz taką możliwość (pobrałeś/pobrałaś nagrania) zrób zad. 3 ze słuchania.
Posłuchaj osoby mówiącej o karnawale w Limon. Odpowiedz na pytania (nagranie
nr 24).

Temat 3: Lekcja z dnia 8.05.2020
What are you going to buy? Co zamierzasz kupić?
Podręcznik str. 97
Będzie to lekcja on-line na platformie Microsoft Office 365.
Lekcja odbędzie się dnia 8.05.2020 o godz. 12.40
Jeżeli ktoś (z różnych przyczyn) nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu, proszę o
zapoznanie się z gramatyką w podręczniku, str. 97- tworzenie pytań z użyciem konstrukcji ‘be
going to’.
Wykonaj zad. 5/97 oraz zad. 1-3extra str. 97
Praca domowa: zeszyt ćwiczeń do tego tematu.

GODZINA WYCHOWAWCZA
Lekcja odbędzie się w piątek 8.05.2020 o godz. 12.00 na platformie Microsoft Office 365.

Pozdrawiam serdecznie 

