Tydzień obowiązywania 22 - 25 czerwca
Po oddaniu podręczników do biblioteki, pamiętajcie, że wersje pdf podręczników dostępne są
na górze strony pod linkami.
Lesson 23

22nd/23rd/24th/25th June (wybierz datę)

Topic: Count from 0 to 100

Zad.1 Dzisiaj powtórzymy sobie liczebniki od 0 do 100. Na początku posłuchaj piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
Zad. 2 Sprawdź swoje umiejętności. Wybierz poprawną odpowiedź
https://wordwall.net/pl/resource/718017/angielski/explore-treetops-2-unit-3-liczebnikimoney
Zad. 3 Wysłuchaj nagrania i zaznacz poprawną odpowiedź



https://www.helloangielski.pl/rozmowki/cwiczenie-ze-sluchu-liczby-od-jeden-dodwadziescia/
pl/rozmowki/cwiczenie-ze-sluchu-liczby-od-dziesieciu-do-stu-po-angielsku/

Zad. 4 Zapisz słownie podane liczby
http://e-angielski.net/l1/

******************************************************
Lesson 24

22nd/23rd/24th/25th June (wybierz datę)

Drodzy uczniowie, to nasza ostatnia lekcja w tym roku szkolnym. Wiemy, że był to niełatwy
czas dla wielu z Was, ale poradziliście sobie bardzo dobrze. Na koniec zaśpiewamy piosenkę
o wakacjach.

Temat: Summer Song - uczymy się piosenki o wakacjach
Hello children! How are you today?

Znowu nadchodzą wakacje i czas się do nich dobrze przygotować (po angielsku wakacje
to summertime lub holidays)! Czy macie już swoje wakacyjne plany? Może spędzicie czas
nad jeziorem, w górach lub nad morzem?
Zad. 1 Posłuchajcie piosenki o lodach, słońcu i dobrej wakacyjnej zabawie.
https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw
Poznasz w niej nowe słowa:













a summertime- wakacje
a beach- plaża
a park - park
a countryside- wieś
a chocolate- czekolada
a vanilla- wanilia
a strawberry- truskawka
anice-cream - lody
a Flip-flops- klapki
a bikini - kostium
a shorts- krótkie spodenki
a hat- kapelusz

Poznasz też nowe zwroty:











Summertimeis here again! - znów nastał czas wakacji!
Goodbyeschool - żegnaj szkoło
Hello holidays- witajcie wakacje
Let’sgo to play at the beach or the park - Chodźmy bawić się na plażę lub do parku
Maybeyou prefer the countryside - Może wolisz wiejską okolicę
Chocolate, vanilla, strawberrycream - lody czekoladowe, waniliowe, truskawkowe
Ice-creamis all I need - lody są wszystkim, czego mi trzeba
I’mready to jump - jestem gotowy do skoku
The sunis up - słońce wschodzi
I’mhappy - jestem szczęśliwy

Zad. 2
Połącz w pary podpisy z obrazkami
https://tiny.pl/7w3zk
Have a great holiday!

