KLASA I
14.12.2020r.
1. Zapoznajcie się z nowym słownictwem, przerysujcie lub wklejcie:
Food- jedznie
eggs
(jajka)
meat
(mięso)

sandwiches
(kanapki)
cake
(ciasto)

2. Otwórzcie książki na str. 30. Wysłuchajcie nagrania 2.6
https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/New+English+Adventure+1 wskazując produkt, który
lubi osoba w nagraniu- podręcznik str. 30 ćw. 5.
3. Zwróćcie uwagę na duży obrazek na str. 30-31. Spróbujcie nazwać wszystkie produkty na
obrazku. Następnie wysłuchajcie piosenki, w której bohaterowie śpiewają o produktach, które lubią
i których nie lubią. Spróbujcie zapamiętać z piosenki, które produkty lubi kobieta, a które
mężczyzna. Nowym słówkiem, które wystąpi w piosence jest delicious- pyszny. Nagranie 2.7
https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/New+English+Adventure+1- podręcznik str. 30 ćw. 6.
Transkrypcja piosenki:
I like chicken and I like eggs.
Mmm, delicious!
I like apples and I like milk.
Mmm, delicious!
Do you like chicken? Do you like eggs? Do you like apples and milk?
I don't like chicken. I don't like eggs. I don't like apples or milk.
I like pears and I like cheese.
Mmm, delicious!
I like bread and I like cake.
Mmm, delicious!

4. Wysłuchajcie nagrania 2.9
https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/New+English+Adventure+1 i zaznaczcie znakiem ✔
(tak) produkty, które lubią dzieci- zeszyt ćwiczeń str. 30 ćw. 5.
5. Prześledźcie linie, by połączyć psy z produktami spożywczymi. Wcielcie się w ich role i
zbudujcie zdania używając konstrukcji I like...../ I don't like......- zeszyt ćwiczeń str. 30 ćw. 6.
6. Napiszcie nazwy produktów spożywczych po śladzie, zakreślcie te wyrazy, które są zgodne z
rysunkami- zeszyt ćwiczeń str. 78 ćw. 3.

18.12.2020r.
Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w Wielkiej Brytanii od 24 do 26 grudnia. 24 grudnia
(Christmas Eve) dzieci wieszają przy kominku świąteczne skarpety (stocking). Święty Mikołaj
(Santa) przychodzi do dzieci w nocy i wkłada do skarpet prezenty, które dzieci otwierają rano 25
grudnia (Christmas Day). Tego dnia cała rodzina zbiera się na świątecznym obiedzie, na który
podaje się zazwyczaj indyka z pieczonymi ziemniakami i warzywami, a na deser świąteczny
pudding (Christmas pudding). Przy świątecznym stole rozrywa się crackers, czyli paczuszki w
kształcie cukierka, w których znajdują się małe zabawki, żarty lub papierowe czapeczki. 26 grudnia
(Boxing Day) jest tradycyjnym dniem wielkich, poświątecznych wyprzedaży; rozgrywane są wtedy
także mecze piłkarskie i rugby.
1. Zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym Świąt Bożego Narodzenia, przerysuj lub wklej:
Christmas
Stocking
(świąteczna skarpeta)
present
(prezent)
turkey
(indyk)

cracker
(strzelająca zabawka
bożenarodzeniowa z
niespodzianką)
pudding
(pudding)
Santa
(Święty Mikołaj)

treee
(choinka)

2. Otwórzcie książki na str. 68. Przygotujcie cztery karteczki. Posłuchajcie nagrania 3.31
https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/New+English+Adventure+1 i zakryjcie karteczkami
obrazki, które usłyszycie w nagraniu. Podajcie nazwy przedmiotów, które zakryliście. Który
obrazek nie był wspomniany w nagraniu?- podręcznik str. 68 ćw. 1.
3. Posłuchajcie świątecznej piosenki i wskażcie na obrazku przedmioty, o których jest w niej mowapodręcznik str. 68 ćw. 2. (nagranie 3.32)
https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/New+English+Adventure+1
4. Wysłuchajcie nagrania, podajcie numer właściwego obrazka- podręcznik str. 69 ćw. 3 (nagranie
3.34) https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/New+English+Adventure+1
5. Popatrzcie na rysunek i policzcie przedmioty. Wpiszcie cyfry w kratki- zeszyt ćwiczeń str. 68
ćw. 1.
6. Narysujcie prezent, jaki chcielibyście dostać pod choinkę i podajcie jego nazwę- zeszyt ćwiczeń
str. 68 ćw. 2.

