
KASA  4A  DNIA 13.05

1.TEMAT LEKCJI.
   Do you go out? Present simple – zdania twierdzące,  
   przeczące i pytające.
 
2.Proszę wykonać ćw. 1 str.88 (podręcznik). Przeczytaj   
   najpierw dialog, następnie zamiast posłuchać, przeczytaj    
   tekst tego nagrania. Odpowiedz, czy zdania są 
   prawdziwe (true) czy fałszywe (false).

Boy 1: Hi there! How are you? 
Boy 2: Hi, I’m fine thanks but I’ve got a lot of homework. 
Boy 1: Oh, homework. I do homework every day, even on Sunday. 
Boy 2: Yes, I do homework on Sunday too …but it’s Saturday. 
Boy 1: Do you go out on Saturday? 
Boy 2: Yes, I do. I hang out with my friends. Do you go out with 
           your friends on Saturday too? 
Boy 1: Yes, I do. We go to free English classes. Look at this  
           photo! Boy 2: Wow! 

3. Przeczytaj notatkę bądź wydrukuj i wklej do zeszytu.
   
                        CZAS PRESENT SIMPLE
 
*Czas ten jest używany, gdy mówimy o czynnościach, które 
   wykonujemy regularnie, również gdy mówimy o zwyczajach i 
   przyzwyczajeniach.
           
                            ZDANIA TWIERDZĄCE
 *W czasie Present simple w zdaniach twierdzących w trzeciej   
   osobie liczby pojedynczej (he, she, it) do czasownika należy  
   dodać końcówkę -s (plays, stays, takes, chats, hangs)
   bądź -es (goes, does, watches, teaches)
   Wyjątkiem jest czasownik have, który zamienia się na has.



LICZBA POJEDYNCZA
I play the piano. / I have got.         - Ja gram na fortepianie. / Ja mam.        
You play the piano. /You have got. - Ty grasz na fortepianie. / Ty masz.     
He plays the piano. / He has got.   - On gra na fortepianie. / On ma.     
She plays the piano. She has got.  - Ona gra na fortepianie. / Ona ma.
It plays the piano. / It has got.       - Ono gra na fortepianie. / Ono ma. 

LICZBA MNOGA
We play the piano. /We have got.  - My gramy na fortepianie. /My mamy.
You play the piano. / You have got. - Wy gracie na fortepianie. /Wy macie.
They play the piano. /They have got - Oni grają na fortepianie. /Oni mają

                              ZDANIA PRZECZĄCE
W zdaniach przeczących dodajemy don’t (do not) lub doesn’t 
(does not) w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he,she,it). Cza-
sownik główny jest zawsze w formie podstawowej (  bez   końcówki  
-s, -es).

 LICZBA POJEDYNCZA
   I    don’t watch TV.          -   Ja nie oglądam telewizji.   
 You don’t watch TV.       -   Ty nie oglądasz telewizji.                               
 He doesn’t  watch TV.    -   On nie ogląda telewizji.                    
 She doesn’t watch TV.    -   Ona nie ogląda telewizji.   
 It     doesn’t  watch TV.      -  Ono nie ogląda telewizji.                                    
  
LICZBA MNOGA
We don’t watch TV.         -  My nie oglądamy telewizji.   
 You don’t watch TV.       -  Wy     nie oglądacie telewizji.   
 They don’t watch TV.     -  Oni  nie oglądają telewizji.  

                        
                 PYTANIA I KRÓTKIE ODPOWIEDZI
Pytania tworzymy, dodając Do lub Does (3 os. l. poj. he, she, it)
na początku zdania pytającego. Czasownik główny w pytaniach 
jest zawsze w formie podstawowej (  bez   końcówki -s, -es)    
Przykład krótkich odp. jest podany poniżej.



LICZBA POJEDYNCZA
Do I watch TV.         -    Czy ja oglądam telewizję?   
 Yes, I do ; No, I don’t 
Do you watch TV.     -   Czy ty oglądasz telewizję?                               
 Yes, you do ; No, you don’t 
Does  he  watch TV.   -    Czy on      ogląda telewizję?                     
 Yes, he does ; No, he doesn’t 
Does  she  watch TV.   -   Czy ona  ogląda telewizję?    
 Yes, she does ; No, she doesn’t 
Does    it    watch TV.     -  Czy ono  ogląda telewizję?                                     
 Yes, it does. ; No, it doesn’t.

LICZBA MNOGA
Do w  e   watch TV.       -  Czy my oglądamy telewizję?   
 Yes, we do. ; No, we don’t. 
Do y  ou   watch TV.     -  Czy wy oglądacie telewizję?    
 Yes, you do. ; No, you don’t. 
Do t  hey   watch TV.    - Czy oni oglądają telewizję?   
 Yes, they do. ; No, they don’t. 

4. Praca domowa – wykonaj ćwiczenia:
- ćw.2 s.88 (całe – z podręcznika w zeszycie ),
- ćw.1 s.63 (zeszyt ćwiczeń).

1.Sprawdzian podsumowujący rozdział 6.
   Proszę wykonać następujące ćwiczenia w 1, 2, 3, 4, 5, 6 str.59 
   (6 revision workout) w zeszycie ćwiczeń. W ćw.6 s.59 proszę 
   opisać tylko trzy prudukty. Proszę, aby wszyscy uczniowie 
   wysłali emailem odpowiedzi do zadań.  Oceny z pracy będą  
   testem, podsumowującym waszą wiedzę z rozdziału 6 .  
   Jeżeli ktoś ma problemy techniczne z wysłaniem zadań, 
   proszę o informację.


