
KLASA  6B G2  27.04

1. TEMAT  LEKCJI.
   Past simple – questions and short answers (pytania i krótkie 
   odpowiedzi).
2. Proszę przepisać notatkę do zeszytu.
              
               KONSTRUKCJA CZASU PAST SIMPLE
                                    Zdania pytające.
Pytania ogólne tworzymy, dodając słowo Did  na początku 
zdania. Czasownik główny w zdaniach pytających jest zawsze w 
formie podstawowej (bez końcówki, nie zmieniony).
Did you go to A&E?   Not Did you went to A&E? Zdanie błędne.
Czy pojechałaś/eś na ostry dyżur?
Did he watch TV?   Not Did he  watched TV? Zdanie błędne.
Czy on obejrzał telewizję?

                Did  I//he/she/it/we/you/they + czasownik ?   

Pytania szczegółowe tworzymy, dodając zaimek pytający: 
what (co),when (kiedy), why (dlaczego), where (gdzie)
przed did w odpowiedniej formie.

When did you see him?  Kiedy go zobaczyłaś/eś?
Where did you go?  Gdzie pojechałaś/eś?
Why did she go to hospital?  Dlaczego ona poszła do szpitala?
What did the dolphin do?  Co delfin zrobił? 
                                 
                       Krótkie odpowiedzi i przeczenia.     
Na pytania w czasie Past simple  odpowiadamy, używając 
krótkich odpowiedzi z did/didn’t.    
Did Dave help you?
Yes, he did.      No, he didn’t.
Did you clean your room yesterday?
Yes, I did.        No, I didn’t. 



     OKREŚLNIKI (okoliczniki) CZASU  PAST SIMPLE 

last night/year/month (ostatniej nocy/roku/miesiąca); 
yesterday (wczoraj);  two days/months ago (dwa dni/miesiące
temu);  in 2003;  the day before yesterday (przedwczoraj);
on Tuesday; at 6 o’clock.

W czasie Past simple okoliczniki czasu stawiamy na początku 
lub na samym końcu zdania.

3. Proszę przepisać słówka do zeszytu.
     go to bed early/late - iść wcześnie/późno do łóżka; 
                                      iść wcześnie/późno spać, 
     take photos (not do photos) - robić zdjęcia,
     hang out with your friends - spędzać czas z przyjaciółmi,
     go out - wychodzić,
     download music - ściągać muzykę,
     post commments on the Internet - umieszczać komentarze w  
                                                             internecie,
     play volleyball - grać w siatkówkę.

4. Praca domowa:
    - proszę ułożyć cztery zdania w czasie Past simple, używając
       wymienione powyżej zwroty. Proszę, aby każdy uczeń wysłał 
       zadanie pocztą,
    - ćw.4 s.75 (podręcznik) – wykonać w zeszycie.


