Klasa 3
Tydzień obowiązywania 27 kwietnia – 30 kwietnia 2020 r.

27th/28th/29th/30th April (wybierz datę)

Lesson 8

Topic: He plays football in the garden
Przepisz lesson, topic do zeszytu.
Zad1. Obejrzyj prezentację pod linkiem poniżej. Najpierw powtórzymy nazwy pomieszczeń
domowych, potem zagramy w grę. Następnie przejdziemy do zadawania pytań ( Where do
you.. Gdzie ty….?). Zwróć uwagę na to, jak zmieniają się formy czasowników, gdy mówimy
o sobie (np. I get up) a jak, gdy mówimy o nim/ o niej (np. He/She gets up).
https://tiny.pl/7mgs4
Zad.2 Zapisz w zeszycie temat i odpowiednią datę. Następnie zapisz poniższe przykłady jak
zmieniają się czasowniki, kiedy mówimy o nim lub o niej. Zwróć uwagę, że na końcu
czasownika dodajemy –s, a w niektórych przypadkach dodajemy - es. W przypadku
czasownika have zamieniamy go na has.
I – ja
get up
play
go
do
watch
have

He/She- on/ona
gets up
plays
goes
does
watches
has

******************************************************
Lesson 9

27th/28th/29th/30th April (wybierz datę)

Topic: His/ Her day- jego/jej dzień
Zapisz lesson, topic do zeszytu.
Zad.1 Kilka lekcji wcześniej mówiliśmy jak wygląda nasz dzień. Dzisiaj nauczymy się
opisywać czyjś dzień. Na poprzedniej lekcji zapisaliście, jak zmieniają się czasowniki, gdy
mówimy o nim lub o niej. Obejrzyj jak wygląda dzień z życia pewnego chłopca
https://tiny.pl/7mgzv
Zapiszemy teraz w zeszycie zdania o jego dniu:

He gets up at 7 o’clock.
He has breakfast at 7.15.
He goes to school at 7.30.
He goes home at 1 o’clock.
He does homework at 4.30
He watches TV at 7 o’clock.
He goes to bed at 9 o’clock.

A teraz popatrzcie na godziny podane w zdaniach. W języku angielskim do określania godzin
używamy liczb od 1 do 12. Czyli np. nie mówimy w języku angielskim, że idziemy spać o
godz.21 tylko mówimy, że o godz. 9.00.
Żeby nie było wątpliwości, którą godzinę mamy na myśli, możemy użyć skrótów: a.m. / p.m.
Zapisz w zeszycie
a.m. –godziny do południa
p.m.- godziny po południu
9 a.m. –godzina 9 rano
9 p.m.- godzina 9 wieczorem

