
KLASA 4B  DNIA  11.05

1.TEMAT LEKCJI.
   Let’s check – powtórzenie rozdziałów 5-6.

 2.Na dzisiejszej lekcji zajmujecie się powtórzeniem
    słownictwa i zagadnień gramatycznych z rozdziałów 5-6
    (podręcznik str. 84– 85).
    * vocabulary: activities (życie prywatne: spędzanie czasu
       wolnego);  food - vegetables, fruit, meat (żywienie - artykuły 
       spożywcze),

    * grammar:  verb can – affirmative, negative,  questions
       and short answers (czasownik can - zdania twierdzące, prze   
       czące, pytania i krótkie odpowiedzi);  can with adverbs 
       (czasownik can z przymiotnikami występującymi zawsze 
       na końcu zdania);  wh - questions (pytania szczegółowe z 
       czasownikiem can);  countable and uncountable nouns 
       (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne); 
       quantity: some , a lot of, any (określniki ilości); 
       konstrukcja there is / there are – affirmative and negative   
       ( there is/are zdania twierdzące i przeczące).  

3.Proszę przeczytać w  podręczniku na str. 71, 83 
   informacje gramatyczne dotyczące rozdziałów 5 -6.
 
4.Proszę powtórzyć słownictwo znajdujące się na str.70 i 82.

5. Wykonajcie ćwiczenia z podręcznika w zeszycie: 
    - ćw.1 s.84 (całe) 
    - ćw.4 s.84 (całe)
    - ćw.5 s.84  (odp.)



6. Praca domowa:
    - ćw.9 s.85 (całe) 
    - ćw.11 s.85 (całe)
   
7. Zadania dla chętnych.
   * Znajdź błędy. 
1.Can he climb trees?  No, he can. 
2.Are they friendly?  No, they isn’t.  
3.She’s get long fair hair. 
4.Where is he for?  Germany. 
5.Who socks are these?  They’re Zac’s. 
6.What are this?  They’re pencils. 
7.They haven’t not got a pencil sharpener. 
8.Lisas cap is red. 
9.Who old are you?  I’m ten. 
10.Have he got a computer?  No, he hasn’t.

   * Przetłumacz zdania na j. polski.
1. Eat in or take out? 
2. I’m sorry, but there isn’t a carrot salad. 
3. Here you are. 
4. How much is it? 
5. How many sandwiches have you got? 
6. What’s your locker number? 
7. Nice to meet you. 
8. Where are you from? 
9. Help yourself to the salad. 
10. How are you? 
11. Can I use my mobile phone, please? 
12. How do you spell ‘whistle’?
13. Polish dumplings. 
14. Pork chops. 
15. Meat patty.

       Powodzenia.


