
KLASA  4A  DNIA 21.05

1.TEMAT LEKCJI.
   Present simple ( he, she, it ): negative, question forms 
   (formy przeczące i pytajace).

2. Na dzisiejszej lekcji zajmujecie się użyciem czasu
    Present simple, jego formą przeczącą i pytającą w trzeciej  
    osobie liczby pojedynczej (he, she, it). Przypomnijcie sobie   
    zatem jak tworzymy ten czas (podręcznik str.97).

*ZDANIA PRZECZĄCE
W zdaniach przeczących dodajemy don’t (do not) lub doesn’t 
(does not) w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he,she,it). 
Czasownik 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.  

                        
  *ZDANIA POJEDYNCZE 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. 

3. Wykonaj w zeszycie ćw.4 s.91 (podręcznik).

4. Praca domowa – wykonaj ćwiczenia z podręcznika:
   - ćw. 3 s.91 (odp.),
   - ćw.5 s.91 (całe).
    


