Klasa 4

lekcje zdalne

język angielski

(tydzień 4)

* Jeśli chcesz skorzystać z poniższych linków a one nie otwierają się na tej
stronie, skopiuj je i wklej do wyszukiwarki.
TEMAT: DAILY ACTIVITIES. THE PRESENT SIMPLE TENSE.
I. Zapoznaj się ze złownictwem przydatnym do opisywania codziennych
czynności.
Brush/clean my/his/her teeth - myć zęby
Comb my/his/her hair - uczesać włosy
Come/go back home - wrócić do domu
Do homework - odrabiać pracę domową
Finish school - skończyć lekcje
Have breakfast - zjeść śniadanie (lub inny posilek)
Have lessons - mieć lekcje
Have/take a shower - wziąć prysznic
Get dressed - ubrać się
Get up - wstawać
Go home - pójść do domu
Go to bed - iść spać
Go to school - iść do szkoły
Go to work - iść do pracy’listen to music - słuchać muzyki
Meet my/his/her friends - spotkać się z kolegami
Play football/soccer - grać w piłkę nożną
Read a book - czytać książkę
Start school - zacząć lekcje
Take a bus to school - pojechać autobusem do szkoły
Wash (np. my face) - umyć (np. buzię)
Watch TV - oglądać TV
II. A teraz obejrzyj prezentacje, żeby utrwalić sobie słownictwo.
A) https://www.youtube.com/watch?v=VUjYdCO5r5w
B) https://www.youtube.com/watch?v=WxISeXIPh9g
III. Posłuchaj piosenek, żeby utrwalić sobie poznane słownictwo.
A) https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
B) https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
IV. Wykonaj poniższe zadania on-line, aby utrwalić sobie nazwy czynności.
A) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Daily_routines/Daily_routine_py8698vv (po wykonaniu
zadania naciśnij na Finish, a pojawi Ci się wynik)
B) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Daily_routines/Tom's_Morning_mv56nk
(po wykonaniu zadania naciśnij na Finish, a pojawi Ci się wynik)

C) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Daily_routines/writing_du8741bv (po wykonaniu zadania
naciśnij na Finish, a pojawi Ci się wynik)
CZAS PRESENT SIMPLE - CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY (tak się nazywa,
gdyż forma czaswonika jest prosta, a orzeczenie składa się z 1 czasownika)
Tworzenie czasu Present Simple.
Zdania twierdzące

I go - chodzę
You go - chodzisz
He goes - (on) chodzi
She goes - (ona) chodzi
It goes - on/ona/ono/to chodzi (przedmiot lub zwierzątko)
We go - chodzimy
You go - chodzicie
They go - (oni/one) chodzą
Zdania przeczące
Do tworzenia przeczeń potrzebne są słówka (są to operatory) don’t lub doesn’t (tylko
do 3 osoby liczby pojedynczej: he she, it).
I don’t go - nie chodzę
You don’t go - nie chodzisz
He doesn’t go - (on) nie chodzi
She doesn’t go - (ona) niechodzi
It doesn’t go - on/ona/ono/to nie chodzi (przedmiot lub zwierzątko)
We don’t go - chodzimy
You don’t go - chodzicie
They don’t go - (oni/one) chodzą
Pytania
Do tworzenia pytań też są potrzebna słówka (są to operatory) do lub does (tylko do 3
osoby liczby pojedynczej: he she, it).
Do I go...? - czy chodzę ...?
Do you go ...? - czy nie chodzisz ...?
Does he go...? - czy (on) nie chodzi ...?
Does she go ...? - czy (ona) niechodzi ...?
Does it go ...? - czy on/ona/ono/to nie chodzi (przedmiot lub zwierzątko) ...?
Do we go ...? - czy chodzimy ...?
Where do we go? - Gdzie chodzimy?
Do you go ...?- czy chodzicie ...? Where do you go? - Gdzie chodzisz/chodzicie?
Do they go ...?- czy (oni/one) chodzą ...?
Where do they go? - Gdzie chodzą?

Określenia czasu typowe dla czasu Present Simple
Every (day) - każdego (dnia)
always - zawsze
usually - zwykle
Often - często
sometimes - czasami
seldom/rarely - rzadko
Never - nigdy.
PO CO NAM CZAS PRESENT SIMPLE? = ŻEBY WYRAZIĆ:
- coś, co dzieje się na stałe (np. na stałe gdzieś mieszkam, pracuję)
- coś, co dzieje się regularnie, często, czasami, nigdy, itd (z przysłówkami
częstotliwości),
- prawa przyrody i fizyki (np. że słońce wstaje na wschodzie)
- DO OPISYWANIA DAILY ROUTINES, CZYLI SWOICH CODZIENNYCH
CZYNNOŚCI
I. Teraz obejrzyj prezentację na temat czasu Present Simple.
A) https://www.youtube.com/watch?v=-CVAUzOhGi4
B) https://www.youtube.com/watch?v=Z7ZIhzqTx6o
część 1
C) https://www.youtube.com/watch?v=4OoUOhQ4CSc
część 2
II. Wykonaj poniższe zadania on-line z użyciem czasu Present Simple.
A) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Daily_Routines/Daily_Routines_nh18772on
(po wykonaniu ćwiczenia naciśnij Finish, a wtedy poznasz swój wynik)
B) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_Exercises_qt220
73qp
(po wykonaniu ćwiczenia naciśnij Finish, a wtedy poznasz swój wynik)
C) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_lu20511ec
(po wykonaniu ćwiczenia naciśnij Finish, a wtedy poznasz swój wynik)
D) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Daily_Routines/Daily_Routine_Dictation_sv3001
3mc
(po wykonaniu ćwiczenia naciśnij Finish, a wtedy poznasz swój wynik)
E) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Daily_routines/Test_with_daily_routine_bt4687
ul
(po wykonaniu ćwiczenia naciśnij Finish, a wtedy poznasz swój wynik)
III. Jeśli masz ochotę jeszcze bardziej utrwalić sobie ten materiał, to
zachęcam do obejrzenia filmików poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=Zq2a6pO8MPc
https://www.youtube.com/watch?v=nVkHbHdgd9A

GOOD LUCK:)

