Zalecenia dla uczniów klasy VI
na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r.

Język angielski
13.03.2020
Temat: My favourite film- opisujemy swój ulubiony film.
Zadanie 3 dla chętnych- odsłuchaj nagranie i napisz jakie dwa rodzaje filmów przyjaciele
będą oglądać. (płyta z tyłu książki)
Zadanie 5- przeczytaj recenzję filmu i napisz jaki jest tytuł filmu i wymień dwóch głównych
bohaterów.
Zadanie 6- dopasuj 3 paragrafy z recenzji do podpunktów od a do e.
Homework- Zadanie 7- napisz w zeszycie o filmie, który bardzo lubisz wzorując się na zadaniu
5. Podziel opis na 3 paragrafy ( wstęp-tytuł filmu, rodzaj, kto występuje, bohaterowiegłówni, ulubiony bohater, jego opis, dlaczego lubię ten film).

18.03.2020
Temat: Revision Unit 5- powtórzenie wiadomości.
Strona 73,74 ( słuchanki na płycie z tyłu książki).
Homework- uzupełnić braki w ćwieczeniach do strony 31.

20.03.2020
Temat: Shopping- rodzaje sklepów.
Strona 75
Zadanie 1 - połącz słowa z ramki z obrazkami od 1 do 12. (słownictwo z tłumaczeniem na str.
126).
Zadanie 2 - gdzie idziesz aby…? 1. Choose a holiday?- odpowiedź- travel agent’s
………………………
Zadanie 3 - wysłuchaj 3 rozmów. W jakich sklepach są rozmówcy? (nagrania na płycie z tyłu
książki).
Homework- ćwiczenia strona 32 zadanie 1,2,3. (do odesłania w formie zdjęcia na maila
szkolnego).

23.03.2020
Temat: Historyjka- ćwiczymy umiejętność słuchania ze zrozumieniem.
Strona 76-77
Zadanie 1- odsłuchaj dialog z płyty.
Zadanie 2- wstaw odpowiednie imię (Alex, Zuzia czy Dan).
Zadanie 3- ułóż wydarzenia w odpowiedniej kolejności.
Zadanie 4- znajdź w dialogu wyrażenia znaczące to samo i zapisz je w zeszycie.
Zadanie 5- wybierz odpowiednie słowo w zdaniu, słowniczek na końcu książki będzie
pomocny.
Homework- dokończ stronę 32 w ćwiczeniach (do odesłania w formie zdjęcia na maila
szkolnego).

25.03.2020
Temat: Powtórzenie słownictwa z rozdziału 6 - tworzenie zdań.
Proszę wybrać 15 słów ze strony 126 w książce (shopping) i napisać z nimi zdania w zeszycie
(proszę starać się wybierać słownictwo mniej znane).

27.03.2020
Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-5.
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/?cc=pl&selLanguage=pl
po kliknięciu w link macie ćwiczenia utrwalające ze wszystkich rozdziałów, proszę o pracę
nad rozdziałami 1-5, macie tam możliwość wpisywania odpowiedzi, sprawdzenia błędów itp.

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres
szkola1rudnik@gmail.com:



tytuł wiadomości: 6 angielski
w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko.

