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Grupa 0A
Mój drogi Uczniu! Ćwiczenia z języka angielskiego będą pojawiać się tutaj w poniedziałki i czwartki. W
każdym momencie możesz wrócić do ćwiczeń. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma nauki i chętnie
będziesz tu zaglądać :)

ANNA JANAS-HACHORKIEWICZ 26 MAR 2020 11:39

23.03.2020 (pn) Język angielski

Zabawki - utrwalenie słownictwa.
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26.03.2020 (czw) Język
angielski

Jedzenie - wprowadzenie słownictwa.
Ćwiczenie 1:
Spójrz proszę na Lucy skaczącą po kamieniach. Wysłuchaj
nagrania i wskaż paluszkiem właściwy kamień z jedzeniem.
(Zwrotka 1 - nazwy produktów spożywczych są w kolejności
takiej jak na obrazkach, zwrotka 2 - kamienie są wymieszane)

Nagranie do powyższego ćwiczenia
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Ćwiczenie 2:
Wysłuchaj proszę nagrania jeszcze raz. Spróbuj powtarzać
usłyszane słowa. Wierzę, że dasz sobie radę :)

30.03.2020 (pn) Język angielski

Przypomnienie słówek, wyrażanie upodobań
żywieniowych.
Przypomnij sobie ostatnią piosenkę i Lucy skaczącą po
kamieniach. Wysłuchaj ją jeszcze raz. (nagranie w zakładce z
26.03)  Przypomnij sobie proszę nazwy produktów spożywczych.
Wskazuj paluszkiem właściwy obrazek z jedzeniem. 

apple - jabłko, strawberry - truskawka, orange - pomarańcza,
jam - dżem, chocolate - czekolada, ice cream - lody

WAŻNE: apples, strawberriess, oranges - będziemy używać
mówiąc, że jest ich kilka.

Ćwiczenie 1:
Popatrz na miny naszych bohaterów na powyższym obrazku.  
W zależności od miny bohatera podaj właściwą odpowiedź: 
I like - Ja lubię
I don't like - Ja nie lubię
przykład 1. (Lucy): I like oranges.

Ćwiczenie 2:
Wysłuchaj nagrania załączonego poniżej. W przypadku
możliwości wydruku powyższej karty pracy połącz postać z
właściwym jedzeniem. Jeśli nie masz takiej możliwości, połącz
paluszkiem bohaterów z jedzeniem, które lubią, a które nie.
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02.04.2020 (czw) Język
angielski

Wyrażanie upodobań żywieniowych. - I like
chocolate.
Nazwij proszę produkty spożywcze przedstawione na
poniższych obrazkach. Wierzę, że dasz sobie radę. 
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Ćwiczenie 1:
W razie możliwości wydruku powyższej karty pracy narysuj
uśmiech przy produktach, które lubisz, a skrzywioną minkę przy
produktach, których nie lubisz. 
W przypadku braku takiej możliwości, wskaż właściwy produkt
paluszkiem i pokaż swoje upodobanie za pomocą kciuka
uniesionego w górę lub w dół.

Ćwiczenie 2:
Opisz swoje upodobania z ćwiczenia 1 za pomocą:
I like - Ja lubię, np. I like apples.
I don't like - Ja nie lubię, 
                  np. I don't like jam.

Ćwiczenie 3:
Wysłuchaj piosenkę i na poniższym obrazku wskaż paluszkiem
właściwe produkty wymienione w piosence zgodnie z
upodobaniem bohaterów.

Piosenka do powyższego ćwiczenia
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06.04.2020 (pn) Język angielski

EASTER - Wielkanoc Ćwiczenie
spostrzegawczości
Pomóż zajączkowi (Easter bunny) znaleźć ukryte pisanki (Easter
eggs). Policz je po angielsku. W razie możliwości wydruku, wpisz
ich ilość. Jeśli nie masz takiej możliwości - wskaż paluszkiem i
policz na głos po angielsku.

DLA CHĘTNYCH
W razie możliwości wydruku pokoloruj pisankę zgodnie z
informacją podaną w nagraniu. Nagranie znajduje się poniżej.
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Nagranie do ćwiczenia DLA CHĘTNYCH
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16.04.2020 (czw) Język
angielski

Troszkę ruchu na początek
Zachęcam do zabawy ruchowej.
Pamiętaj, że tempo pokazywania części ciała będzie coraz to
szybsze. 
Wierzę, że dasz sobie radę :) Świetnie sobie radziłaś / radziłeś na
zajęciach więc i w domku sobie poradzisz.

Head Shoulders Knees & Toes (Speeding Up) | Nursery Rhyme
| Super Simple Songs
użytkownika Super Simple Songs - Kids Songs

YOUTUBE

Historyjka
Zerknij na poniższą historyjkę. Spróbuj odgadnąć, co się w niej
wydarzy. Następnie wysłuchaj historyjkę i wskaż wymieniane
artykuły spożywcze na obrazkach.
Nagranie znajduje się poniżej.

Nagranie do historyjki
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