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1.TEMAT LEKCJI.
   Around the world – niebezpieczna droga do szkoły.

2.Na dzisiejszej lekcji czytacie tekst dotyczący    
   przemieszczania się. Dowiecie się jak wasi rówieśnicy z innych
   krajów pokonują długą i niebezpieczną drogę do swoich szkół.   
   Jest to lekcja kulturowa, która poszerza waszą widzę na temat 
   życia i zwyczajów ludzi zamieszkujących różne rejony świata.

3.Proszę, przeczytajcie tekst na str.94 w podręczniku,     
   następnie postarajcie się  odpowiedzieć na poniższe
   pytania:
    *How do you get to school? By bus, by car, by bike, on foot.
      Jak docierasz do szkoły? Autobusem, samochodem, rowerem, 
      pieszo. 
    *How much time does it take to school? e.g. About half 
      an hour.
      Ile czasu zajmuje ci droga do szkoły? np. Około pół godziny. 
    *What time do you usually go to school?
      O której godzinie idziesz zwykle do szkoły?
      Is your way to school dangerous? If so why?
      Czy twoja droga do szkoły jest niebezpieczna? Jeśli tak, 
      dlaczego?
4.Przepisz poniższe  słówka do zeszytu, następnie przeczytaj   
   ponownie tekst, posiłkując się podanym słownictwem.
   Zachęcam do wysłuchania tekstu i przyswojenia angielskiej  
   wymowy na str. internetowej  www.macmillan.pl/strefa-ucznia3.
   (darmowe audio do zadań).
  
walking – chodzenie, pichotą
walk – chodzić, iść, chód
go up – iść w górę
go down – iść w dół

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia3


ladder – drabina
very scary – bardzo straszne
soon – wkrótce, niebawem
always – zawsze  
 bridge – most 
aqueduct – akwedukt (kanał wodociągowy) 
perhaps – może
river – rzeka 
sounds niece – ładnie brzmi 
little canoe – kajak, kanoe lub kanu
easy - łatwy
dangerous – niebezpieczny
difficult – trudny 
hate – nienawidzić 
journey – podróż 
China – Chiny (kraj znajdujący się w Azji)
Indonesia – Indonezja (wyspy na południu od Azji)
Nepal – Nepal (Himalaje, środkowo- południowa Azja)

5.Odpowiedz na pytania znajdujące się w ćw.1 s.94 w     
   podręczniku używając czas Present simple.
   Podaję tłumaczenie pytań:
    1 Gdzie znajduje się ta szkoła?
    2 Czy zawsze jest przerażająca?
    3 Czy uczniowie chodzą przez most?
    4  Czy most jest stary?
    5  Gdzie jest ta szkoła?
    6  Ile uczniów znajduje się w canoe?

6.Praca domowa – wykonaj zadanie w zeszycie.
- ćw.2 s.94,
- proszę przyswoić podane słownictwo.

7.Dla chętnych – odpowiedz na pytania zawarte w pkt 3   
   dzisiejszej lekcji.




