Good morning. Witajcie!
How are you?
I’m fine. Thank you.
Minęło wiele czasu. Musimy zacząć regularnie pracować z językiem
angielskim.
Planowo powinniśmy w dniach od 12 do 27 marca 2020 roku
uzupełnić i nauczyć się materiału z książki ćwiczeń ze stron 50 – 55.
Część już zrobiliśmy, część uzupełnijcie z materiałów, które Wam
prześle Pani Wychowawczyni.
Są to 3 zdjęcia – każde zawierają rozwiązania z 6 stron w ćwiczeniach.
ZADANIA
Proszę uzupełnić ćwiczenia według wzorów przesłanych na 3
zdjęciach.
1) Powtarzamy i ćwiczymy nazwy produktów żywnościowych.
Proszę napisać (można też narysować) w waszych zeszytach
7 produktów żywnościowych ze strony 50.
2) Ćwiczymy zwroty.
I like – Ja lubię. /wymawiamy - aj lajk/
I love – Ja kocham. /wymawiamy - aj law/
Do you like pizza? Yes, I do. Lubisz pizzę? Tak, ja lubię.
/ wymawiamy - du ju lajk pidzca? Jes aj du./
Do you like cabbage? No, I don’t. Lubisz kapustę? Nie, nie lubię.
/ wymawiamy - du ju lajk kabidź?/ nou aj dont/

Strona 51.
Ćwiczymy zwrot.
Can I have some …… , please? – Czy mogę dostać troszkę …., proszę?
/ wymawiamy - Ken aj hef sam ……, pliz?/
Uzupełniamy stronę 51.

Strona 52.
Uzupełniamy w ćwiczeniach. Wklejamy naklejki ze środka ćwiczeń.
Powinniśmy to już mieć zrobione.

Strona 53.
Uzupełniamy w ćwiczeniach według wzoru ze zdjęcia. (plik jpg.ang53)
Ćwiczymy zwrot.
Can I have some …… , please? – Czy mogę dostać troszkę …., proszę?
/ wymawiamy - Ken aj hef sam ……, pliz?/
Zapisujemy ten zwrot w zeszycie i tłumaczymy na język polski.

Strona 54.
Nowy temat lekcji. Piszemy w zeszycie.
Temat / Subject: Nazwy posiłków w ciągu całego dnia.
Breakfast - śniadanie /wymawiamy – brekfest/

Lunch – posiłek około godziny 12.00 - 13.00. /wymawiamy – lancz/
Tea – posiłek około godziny 16.00 - 17.00. /wymawiamy – tii/
Dinner – posiłek około godziny 19.00 – obiadokolacja /wymawiamy –
diner/
Snack – przekąska – (coś lekkiego pomiędzy posiłkami – jak jesteśmy
głodni.) /wymawiamy – snak/
Ćwiczymy zwrot - I eat – ja jem. / wymawiamy -aj it/
Tyle na chwilę obecną.

Serdecznie pozdrawiam.

Yours,
Mister Serafin

