KLASA 3

zdalne lekcje

język angielski

(tydzień 10)

* Jeśli chcesz skorzystać z poniższych linków a nie możesz ich otworzyć na stronie, skopiuj je i wklej
do wyszukiwarki.
1) TEMAT: GOING ON HOLIDAY. WYBIERAMY SIĘ NA WAKACJE.
I. SŁOWNICZEK - Poniżej znajduje się mini-słowniczek sposobów spędzania wolnego czasu w czasie
wakacji. Zapoznaj się ze Słowniczkiem, a następnie spróbuj wykonać zadania. Jeśli napotkasz jakieś
słowa, których nie znasz, to polecam słownik online DIKI (diki.pl).
building a sandcastle - budowanie zamku z piasku
collecting shells - zbieranie muszelek
fishing - łowienie ryb
flying a kite - puszczanie latawca
having a picnic - organizowanie pikniku
making a fire - rozpalanie ogniska
snorkelling - nurkowanie z rurką
taking photos - robienie zdjęć

-

II. Obejrzyj krótkie nagranie tych wyrażeń i spróbuj je powtarzać razem ze Spikiem, sympatycznym
pajączkiem. Możesz spróbować powtarzać te wyrażenia wraz z nagraniem - wtedy na pewno lepiej je
zapamiętasz:)
https://www.youtube.com/watch?v=yks_iCYB0cg
III. A teraz spróbuj pobawić się tymi fiszkami. Na każdej z nich pojawi się wyrażenie po polsku, np.
ROBIENIE ZDJĘĆ - jak to powiedzieć po angielsku? Jeśli naciśniesz na fiszkę, to wtedy sprawdzisz,
czy Twoja odpowiedź była poprawna.
https://quizlet.com/502872905/bugs-team-3-unit-6-holiday-activities-flash-cards/
IV. A teraz spróbuj swoich sił przez rozwiązanie poniższych zadań.
A)
B)
C)
D)

https://quizlet.com/502872905/learn
https://quizlet.com/502872905/write
https://quizlet.com/502872905/spell
https://quizlet.com/502872905/test

V. Dla chwili oddechu, obejrzyj sobie po prostu poniższą histpryjkę, żeby jeszcze bardziej utrwalić
poznany materiał. Nie przejmuj się, jeśli nie zrozumiesz każdego słówka. Najważniejsze jest, żeby móc
osłuchać się z językiem.
https://www.youtube.com/watch?v=Bu8IE1-bJAY
VI. Jeśli nie masz jeszcze dość, to może pograsz w poniższe gry? Jaki wynik uzyskasz? Powodzenia:)
A) https://quizlet.com/502872905/match
B) https://quizlet.com/502872905/gravity
C) https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252FP32n7ahS741fNEd5A0tv4F1odqa%252BjJyGqqM
8DekCxo%252BRboK3VjlTv?gameType=solo
D) https://wordwall.net/pl/resource/810560/angielski/bugs-team-3-unit-6-going-holiday
E) https://wordwall.net/pl/resource/2400746/angielski/bugs-team-3-unit-6
F) https://wordwall.net/pl/resource/2578877/angielski/bugs-team-unit-6

W grach D, E i F, po prawej stronie znajduje się zakładka MATERIAŁY INTERAKTYWNE.
Zaraz pod nią znajdują się inne świetne gry, np. PRZEBIJ BALON lub TELETURNIEJ.
Zachęcam Cię do zagrania w nie:)

GOOD LUCK:)

