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1.TEMAT LEKCJI.
   Outdoor activities. My adventure list.
 
2.Dzisiejsza  lekcja  rozpoczyna  nowy rozdział 8.  Zawiera
   on słownictwo dotyczące życia prywatnego: formy spędzania  
   czasu  wolnego ( adventure activities),  świat  przyrody: 
   ochronę środowiska naturalnego. W rozdziale tym zajmiecie 
   się czasem Present perfect i zwrotami never, ever i just. 
   Poznacie nowe  nieregularne  czasowniki  past participle (III  
   kolumna).

3.Przeczytaj  zwroty  znajdujące  się  pod  obrazkami
   i zastanów się co one znaczą. Spróbuj odpowiedzieć na   
   pytania (ćw.1 s.96 – podręcznik):
    *Which activities in BRAINY POST are safe?
      Która z czynności jest bezpieczna? 
      Which activities in BRAINY POST are dangerous?
       Która z czynności jest niebezpieczna?

4.Przepisz  poniższe  zwroty  do  zeszytu,  następnie  napisz 
   ich polskie znaczenie (str.106 w podręczniku).
  *climb a mountain - 
    do a skydive -
    explore a cave - 
    go fishing -
    go scuba diving -
    go snorkelling - 
    go whale watching -
    ride a quad bike -
    sleep in a tent - 
    stay in a caravan - 
    swim with dolphins - 
    adventurous – ryzykowny, śmiały, żądny przygód



5.Zamiast wysłuchać przeczytaj poniższą listę form spędzania 
   czasu wolnego ( ćw.2 s.96), następnie napisz, które z 
   czynności chciałbyś/chciałabyś robić. Na koniec podlicz   
   punkty i sprawdź w jakim stopniu potrafisz podejmować  
   ryzyko. 

   ride a quad bike 3 points 
   sleep in a tent 1 point 
   stay in a caravan 1 point 
   go snorkelling 2 points 
   go scuba diving 5 points 
   do a skydive 6 points 
   explore a cave 4 points 
   climb a mountain 5 points 
   go fishing 1 point
   swim with dolphins 4 points 
   go whale watching 3 points 
  
   What is your score?____
 
   a bit – trochę; quite – dość; a big risk-taker -duży ryzykant 

6.Praca domowa – wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
     - ćw. 1 s.68,
     - ćw. 2 s.68,
     - proszę utrwalić poznane słownictwo.

7.Zadanie dla chętnych – odpowiedz na pytania znajdujące się
   w  pkt 3 dzisiejszej lekcji, np.:
 
I think the most dangerous and risky activities are …………….
In my opinion safe and not adventurous activities are …………


