Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach

Date: 5th June, 2020
Topic: Rozpoznajemy i nazywamy środki transportu. Żegnamy się.
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Bye!
[baj]
Do widzenia, Pa, Cześć, Na razie
Goodbye!
[gudbaj] Do widzenia
See you!
[si ju]
Do zobaczenia
Bye for now!
[baj fo nał] Na razie
See you next school year! [si ju nekst skul jer] Do
zobaczenia w następnym roku szkolnym
Is there a plane?
Czy jest samolot?
Yes, there is.
Tak, jest.
No, there isn’t.
Nie, nie jest.
The train is full.
Pociąg jest pełny.

1. Posłuchaj nagrania z zadania 1 na stronie 75 w podręczniku. W trakcie
słuchania wskaż właściwy środek transportu. Narysuj środki transportu
i napisz do każdego z nich zdanie typu:

Let’s go by boat. (zmieniamy tylko nazwę środku transportu)
2. Posłuchaj piosenkę „Bye-bye, Bugs” z zadania 3. Spróbuj ją zaśpiewać.
Zachęcam do pokazywania gestów w trakcie piosenki, które są opisane w
nawiasach.
Bye-bye Bugs, bye-bye Bugs for today. (dzieci machają postaciom na kartach
obrazkowych)
Bye-bye Bugs, you’re great in every way! (dzieci wyrzucają ręce do góry w geście
radości)
Bye-bye, Colin and Lucy! (dzieci machają odpowiednim postaciom na kartach
obrazkowych)
We learn a lot with you. (dzieci udają, że czytają książkę)
You are clever and funny. (dzieci wskazują głowę i uśmiechają się)
And we love you too! (dzieci kładą ręce na sercu)
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Bye-bye Bugs, bye-bye Bugs for today. (jw.)
Bye-bye Bugs, you’re great in every way! (jw.)
Bye-bye, Bella and Annie! (jw.)
We learn a lot with you. (jw.)
You are clever and funny. (jw.)
And we love you too! (jw.)
Bye-bye Bugs, bye-bye Bugs for today. (jw.)
Bye-bye Bugs, you’re great in every way! (jw.)
Bye-bye, Danny and Gary! (jw.)
We learn a lot with you. (jw.)
You are clever and funny. (jw.)
And we love you too! (jw.)

3. W zadaniu 4 pojawiają się różne formy pożegnań w języku angielskim.
4. Proszę zrobić zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 73.
Termin wykonania zadań: 10 czerwca 2020r.

