KLASA IV
26.10.2020r.
Subject: To be- questions and short answers.
1. Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi. Ćwiczenie zapisz w zeszycie- podręcznik str. 29 ćw. 6.
2. Napisz pytania w zeszycie (pamiętaj aby rozpocząć pytanie od am, is lub are) - podręcznik str.
29 ćw. 8.
Przykład: 1 Are you ten years old?
3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 4, 5 str. 16.
27.10.2020r.
Subject: What's your name?
1. Wysłuchaj nagrania (1.46) https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/English+Class+klasa+IV,
następnie przeczytaj historyjkę i odpowiedz na pytanie: Where is Lucas from? (Skąd jest Lucas?)podręcznik str. 30 ćw. 1.
2. Przepisz lub wklej słownictwo, wysłuchaj wymowy
(1.47)https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/English+Class+klasa+IV - podręcznik str. 30
ćw. 2.
Asking for personal information- Pytanie
o podstawowe informacje
What's your name?- Jak masz na imię
How old are you?- Ile masz lat?
Where are you from?- Skąd jesteś?
What's your favourite music?- Jaka muzykę najbardziej lubisz?
What's your favourite sport?- Jaki jest twój ulubiony sport?
What's your favourite film?- Jaki jest twój ulubiony film?
Who's your favourite actor?- Kto jest twoim ulubionym aktorem?
Who's your favourite singer?- Kto jest twoim ulubionym
piosenkarzem?
Who's your favourite sports person?- Kto jest twoim ulubionym
sportowcem?

3.Wysłuchaj dialogów (1.48) https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/English+Class+klasa+IV.
Wybierz poprawne odpowiedzi i zapisz je w zeszycie- podręcznik str. 30 ćw. 3.
4. Uzupełnij dialogi pytaniami z ćw. 2- podręcznik str. 30 ćw. 4.

5. W zeszycie ćwiczeń wykonaj str. 17.
28.10.2020r.
Subject: Super backpack!
1. Posłuchaj i powtórz nowe słownictwo (1.49)
https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/English+Class+klasa+IV następnie przepisz lub wklej
do zeszytu:
My things- Moje rzeczy
backpack
(plecak)

games console
(konsola do gier)

laptop computer
(laptop)
mountain bike
(rower górski)

skateboard
(deskorolka)
mobile phone
(telefon komórkowy)

2. Podpisz obrazki 1-6 używając słownictwa z ramki- podręcznik str. 31 ćw. 1.
3. Przeczytaj, wysłuchaj tekst (1.50)
https://chomikuj.pl/natalia87x/ANGIELSKI/English+Class+klasa+IV i odpowiedz na pytanie: Why
is the backpack a super backpack? (Dlaczego plecak jest super plecakiem?)- podręcznik str. 31
ćw. 2.
4. Które zdania są prawdziwe, a które fałszywe?- Odpowiedzi zapisz w zeszycie- podręcznik str.
31 ćw. 3.
5. Popatrz na zdjęcie w tekście i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie- podręcznik
str. 31 ćw. 4.
6. W zeszycie ćwiczeń wykonaj str. 18.

