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

Język angielski
13.03.2020
Temat: I can give advice- dajemy rady innym.
Zadanie 1- wybierz odpowiedni wyraz w dialogu i zapisz w zeszycie.
Zadanie 2- uzupełnij wyrażenia na podstawie dialogu i zapisz w zeszycie (tłumaczenie z tyłu
ćwiczeń).
Zadanie 4- wybierz 2 pomysły z 5 możliwych, napisz swoje propozycję osiągnięcia celu np.
What’s the best way to cook really well? - Well, the best thing to do is get some cooking
lesson…………………………….
Homework- książka strona 65, zadanie 1 (z liter utwórz nazwy miar, czasu, liczb), zadanie 2
(napisz 2 zdania w stopniu wyższym i 2 w st.najwyższym z dowolnymi przymiotnikami z listy),
zadanie 3 (z 3 puzzli utwórz nazwy zawodów).

18.03.2020
Temat: Review 5- powtórzenie.
Strona 64
Zadanie 1- uzupełnij listę słowami z ramki.
Zadanie 2- uzupełnij zdania odpowiednią formą słów z ramki.
Zadanie 3- napisz zdania na temat sportowców w stopniu wyższym i najwyższym.
Zadanie 4- uzupełnij mini dialogi.
Zadanie 5- uzupełnij drugie zdanie, aby znaczyło to samo co pierwsze. Nie zmieniaj formy
podanych słów.
Zadanie 6- uzupełnij dialog słowami i zwrotami z ramki.
Homework- powtórz materiał z rozdziału 5.

20.03.2020
Temat: Zadania z repetytorium.
Strona 66,67
Zadanie 4 - przeczytaj opisy 3 rodzajów inteligentnych psów i 4 pytania. W zeszycie dopasuj
teksty do odpowiednich pytań. Jeden tekst pasuje do 2 pytań.
Zadanie 5 - przeczytaj wskazówkę, następnie 3 zdania. Dwa z nich zawierają błędy, popraw
je w zeszycie.
Zadanie 6 - przetłumacz polskie fragmenty na angielski, możesz użyć max.4 słowa.
Zadanie 7 - jak możesz zareagować ? napisz swoje propozycję.
Zadanie 8 - dokończ reakcję.
Homework- ćwiczenia strona 23 (do odesłania w formie zdjęcia na maila szkolnego).
23.03.2020
Temat: Survival game- co umię zrobić w trudnych sytuacjach?
Strona 68-69
Zadanie 1- przeczytaj pytania i odpowiedzi w grze i uzupełnić brakujące wyrażenia do zeszytu
np. avoid all plants- unikać roślin, wiele wyrażeń znajduje się z tyłu ćwiczeń wraz z
tłumaczeniem.
Zadanie 4- uzupełnij wyrażenia i zapisz wraz z tłumaczeniem do zeszytu (wyrażenia są do
odsłuchania na płycie lub z tyłu ćwiczeń w dziale 6).
Homework- ćwiczenia strona 24 zadanie 1,2 (do odesłania w formie zdjęcia na maila
szkolnego).

25.03.2020
Temat: Powtórzenie stopniowania przymiotników.
Proszę poćwiczyć, utrwalić i skorzystać z poniższego linka:
https://www.helloangielski.pl/rozmowki/stopniowanie-przymiotnikow/

27.03.2020
Temat: Jungle challenge- wyzwanie w dżungli, praca z tekstem.
Strona 70
Zadanie 2 - Przeczytaj i posłuchaj (płyta z tyłu książki) o 6 osobach, drużynie czerwonych i
niebieskich. Postaraj się zrozumieć jak najwięcej z tekstów, pomoże Ci słownictwo w
ćwiczeniach.
Zwróć uwagę na niebieskie słówka.
W zadaniu 2 należy uzupełnić zdania odpowiednimi imionami (zapisz zdania w zeszycie).
Zastanów się, która drużyna wygra wyzwanie w dżungli.

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



tytuł wiadomości: 7 angielski
w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko.

