
język angielski klasa 1c
5.06.2020
temat: historyjka obrazkowa – integracja umiejętności

Słówka poznane na poprzedniej lekcji możecie poćwiczyć, kopiując poniższy link

https://wordwall.net/pl/community?localeId=1045&query=Explore%20treetops%201%20unit%208 

Dziś pracujemy ze stroną 69 w podręczniku.

ćw. 1 str. 69
Spójrz na ilustracje i spróbuj je opisać. Pomogą Ci w tym poniższe wyrażenia i zdania.
Dzieci nie muszą budować całych zdań wystarczy, że do opisu obrazków użyją pojedynczych słów.

Picture 1
I can see a mushroom. - Widzę grzyba.
Bud and Holly are by the river. - Bud i Holly są nad rzeką.
Otter is in the water. – Wydra jest w wodzie.
Otter has got a problem. - Wydra ma problem.
Otter needs help. – Wydra potrzebuje pomocy.

Picture 2
a problem with a leg – problem z nogą
There is a net. - Tam jest siatka

Picture 3
Bud pulls the net. - Bud ciągnie siatkę.
Holly gives her hand. - Holly podaje rękę.
Bud and Holly can’t help. - Bud i Holly nie mogą pomóc.
There is Crow. - Tam jest wrona.

Picture 4
Bud and Holly are scared. - Bud i Holly są wystraszeni.
Crow can help. - Wrona może pomóc.
Crow pulls the net. - Wrona ciągnie siatkę.

Picture 5
Otter is happy. - Wydra jest szczęśliwa.
Otter’s leg is OK. - Noga wydry jest w porządku.
The children are not scared. - Dzieci nie są wystraszone.

Picture 6
Crow is a new friend. – Wrona jest nowym przyjacielem.
Everybody is happy. - Wszyscy są szczęśliwi.

Wysłuchaj opowiadania – nagranie 3.24. Śledź paluszkiem każde słowo.
Wysłuchaj historyjki jeszcze raz, po każdym zdaniu zrób pauzę i powtórz zdanie.
Spróbuj przeczytać opowiadanie samodzielnie.

Nowe zwroty występujące w opowiadaniu to:
My leg. - Moja noga
Your hand. - Twoja ręka.
Pull! - Ciągnij!

https://wordwall.net/pl/community?localeId=1045&query=Explore%20treetops%201%20unit%208


Come back! - Wracaj!
Zeszyt ćwiczeń
ćw. 1 str. 68
Ułóż obrazki we właściwej kolejności.

ćw. 2 str. 68
Powiedz na głos imiona bohaterów.


