Zdalne nauczanie - język angielski 15.04-26.04

Klasa 5

Lekcja 9: Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności.
Wypowiadanie się na temat czynności wykonywanych regularnie oraz wykonywanych w
danej chwili. Czasy: Present Simple i Present Continuous.
Lekcja 10: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 5.
Powtórzenie zagadnień gramatycznych z rozdziału 5. Wypowiadanie się na temat szkoły
(szkolne reguły, pomieszczenia, przedmioty,). Wyrażanie ostrzeżenia, nakazu i zakazu
Lekcja 11: Unit 5 Test. Sprawdzian wiadomości z rozdziału 5.
Głównym celem testu jest sprawdzenie znajomości słownictwa z tematu: Edukacja
(pomieszczenia szkolne, przedmioty nauczania, życie szkoły), Życie prywatne (czynności
życia codziennego) oraz następujących konstrukcji gramatycznych: Czasy Present Simple
i Present Continuous; czasowniki modalne must/mustn’t. Test weryfikuje znajomość funkcji
językowych, takich jak: wyrażanie ostrzeżenia, nakazu i zakazu, opisywanie szkoły, jak
również umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.
Lekcja 12: My Town. Sklepy w moim mieście
Uczniowie poznają dom i jego okolicę, rodzaje sklepów, towary. Określają położenie
sklepów. Sprzedawanie i kupowanie. Podręcznik str. 72-73.
Lekcja 13: I was at Camden Market. Czas Past Simple.
Znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji. Czas Past Simple z czasownikiem to be:
zdania twierdzące i przeczące. Podręcznik str. 74.
Lekcja 14: Środki transportu.
Uczniowie poznają nazwy środków transportu. Porównywanie środków transportu.
Wypowiadanie się na temat podróży i ulubionych środków transportu. Podręcznik str. 75.

Lekcja 15: Historyjka obrazkowa.

Znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji. Określanie czasu (dni tygodnia,
godziny). Podręcznik str. 76-77.

Lekcja 16: Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności.
Wypowiadanie się na temat podróżowania różnymi środkami transportu oraz stanów z
przeszłości z użyciem czasownika to be. Podręcznik str. 78, zeszyt ćwiczeń str. 56.

Link do podręcznika Brainy 5 online: https://online.flippingbook.com/view/856511/
Link do zeszytu ćwiczeń Brainy 5 online: https://online.flippingbook.com/view/443211/

Link do pobrania nagrań do podręcznika: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
(klasy 5-8-→ Brainy klasa 5,→ student’s audio → pobierz)
Link do pobrania nagrań do zeszytu ćwiczeń: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

(klasy 5-8-→ Brainy klasa 5,→workbook audio→ pobierz)
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