Tydzień obowiązywania 20 kwietnia – 24 kwietnia 2020 r.
Lesson 6 20th/21st/22nd/23rd/24th April (wybierz datę)
Topic: What time do you get up?
Zad.1 Na poprzednich lekcjach uczyliśmy się zadawać pytanie o godzinę i odpowiadać na nie.
What’s the time? lub What time is it?
Obejrzyj filmik. Postaraj się zapamiętać co mówią postaci w filmie, następnie spróbuj sam zagrać ich
rolę.
https://tiny.pl/7xqxh
Zad.2
Dzisiaj nauczymy się pytać o godzinę wykonywania codziennych czynności np.: What time do you get
up? O której godzinie wstajesz?
Zapisz w zeszycie temat lekcji i właściwą datę.
Zapytajmy najpierw o godziny posiłków. Przeczytaj pytania.
What time do you have breakfast? O której godzinie jesz śniadanie?
What time do you have lunch? O której godzinie jesz lunch?
What time do have dinner? O której godzinie jesz obiad/kolację?
Zad.3 Powtórz za nauczycielem z filmiku inne pytania. Zwróć uwagę, że wszystkie te pytania zaczynają
się od słów: What time do you…..?
https://tiny.pl/7xqxx
Zad.4
Posłuchaj jak na pytania odpowiada bohater następnego filmiku
https://tiny.pl/7xqx9
Zad.5
Posłuchaj piosenki. Wybierz dwa pytania i odpowiedzi z tekstu piosenki, przepisz je do zeszytu.
https://tiny.pl/7xqxf

Lesson 7 20th/21st/22nd/23rd/24th April (wybierz datę)
Topic: Daily routine
Zad.1 Powtórzmy nazwy codziennych czynności. Kliknij na obrazek i powtarzaj.
https://tiny.pl/7xqtm
Przypomnij sobie jeszcze inne nazwy czynności, które zapisywaliśmy w zeszycie. Co one znaczą?

wake up, get dressed, clean my teeth/ brush my teeth
Zad.2 Jeżeli już powtórzyłeś nazwy codziennych czynności, przejdź do quizu. Uwaga! Wpisz pod tym
linkiem w okienku nick- klasę i trzy pierwsze litery imienia oraz nazwiska np. 3aewabor. Zacznij grę,
masz czas na zastanowienie się lub sprawdzenie odpowiedzi w zeszycie. Kliknij na odpowiedź
pasującą do obrazka. Twój wynik będzie podstawą do oceny. Jeżeli nie poszło Ci najlepiej, spróbuj
jeszcze raz, zmień swój nick dodając na końcu np. kropkę, przecinek lub inny symbol (np. 3aewabor.)
Nie musisz nic wysyłać do nauczyciela. Będziemy widzieć Twój wynik. Czas na wykonanie zadania do
piątku 24.04.20 do godz.18:00.

https://tiny.pl/7xqg2
Zad.2 Teraz zrobimy ankietę, w której zapytamy o godzinę wykonywania codziennych czynności.
Przerysuj tabelkę do zeszytu. Najpierw odpowiedz na pytania wpisując godzinę w rubryce Me ( np.
7:00), następnie zapytaj dwie dowolnie wybrane osoby i wpisz ich odpowiedzi. Możesz skontaktować
się z kolegą/ koleżanką, zadaj pytania, zapisz odpowiedzi.
What time do you…
get up?
have breakfast?
go to school
go home?
watch TV?
go to bed?

Me

Name1

Name2

