Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach

Date: 30th April, 2020
Topic: Can I borrow your trainers?- prośba o pozwolenie, udzielanie zgody i odmowa.

Słownictwo:
❖ Can I borrow a pen, please? – Czy mogę pożyczyć długopis?
❖ Is it OK if I use your mobile? – Czy mogę skorzystać z twojego telefonu?
❖ No, sorry, it isn’t OK. – Nie, przykro mi, ale to nie jest w porządku.
❖ No, sorry, you can’t. – Nie, przykro mi, ale nie możesz.
❖ Oh, all right. – W porządku.
❖ Sure, no problem. – Jasne, nie ma problemu.
❖ Yes, that’s fine. – Tak, proszę.
❖ Yes, you can. – Tak, możesz.

1. Przeczytaj tekst dialogu „Can I borrow your trainers?” na stronie 86 w podręczniku.
Możesz go również obejrzeć korzystając z materiałów dostępnych na stronie
wydawnictwa Pearson.
➢ Odpowiedz na pytania do tekstu:
1) Where are Tom and Lucas?
They are …
2) What three things does Lucas need? (Jakich trzech rzeczy potrzebuje Lucas?)
Lucas needs …
2. Uzupełnij dialog z zadania 3 na stronie 86.
3. Zadanie 4: Ułóż trzy krótkie dialogi do podanych sytuacji. Poniżej wyjaśniam znaczenie
sytuacji przedstawionych w podpunktach 2-4.
2. Chcesz użyć tabletu swojej siostry. Poproś ją.
3. Chcesz opuścić klasę i iść po wodę. Poproś nauczyciela o pozwolenie.
4. Chcesz założyć kurtkę swojego kolegi/ swojej koleżanki na imprezę. Poproś jego/ ją.
Pytanie o pozwolenie możesz zacząć od:
- Can I borrow… - po tym wyrażeniu podajesz, co chcesz pożyczyć
Can I borrow your skateboard, please?
- Is it OK if I… - po tym wyrażeniu należy użyć czasownika w podstawowej formie
Is it OK if I ride a bike with Tymek in the park?
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4. Proszę zrobić zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 53.
Termin wykonania zadań: 4 maja 2020r.

