
język angielski klasa 2a
6.05.2020
temat: kształcenie zintegrowane - materiały

Na rozgrzewkę proponuję trochę zabawy ze słówkami z rozdziału 6.

WordWall – gry interaktywne utrwalające słownictwo. Można zmienić szablon ćwiczenia np. 
teleturniej, otwórz pudełko czy ruletka. Można również wydrukować karty pracy.

test (to tylko nazwa ćwiczenia)
https://wordwall.net/pl/resource/957691/angielski/treetops-2-unit-6-play-time-4 

znajdź parę
https://wordwall.net/pl/resource/957706/angielski/treetops-2-unit-6-play-time-5 

Dziś pracujemy ze stroną 54 w podręczniku.

ćw. 1 str. 54
Wysłuchaj nagrania 2.45 i powtórz. Zapisz lub wklej do zeszytu wyrazy z ramki.

1. plastic – plasik
2. wood – drewno
3. glass – szkło
4. paper – papier
5. metal – metal
6. fabric – materiał

ćw. 2 str. 54
Poparz na tabelkę. Zapisz lub wklej do zeszytu zdania.

A chair is made of metal and plastic.
A flag is  made of metal and fabric.
A window  made of wood and glass.

Zadanie dla chętnych. Rozejrzyj się dookoła. Znajdź przedmioty, które składają się z różnych 
materiałów. Napisz według powyższego wzoru 4 zdania o tych przedmiotach.

ćw. 3 str. 54
Przedmioty posiadają różną strukturę i w dotyku odczuwamy je na różne sposoby. Wysłuchaj 
nagrania 2.46 i powtórz słowa.

1. hard – twardy It’s a brick. It feels hard.
2. soft – miękki It’s a rabbit. It feels soft.
3. rough – chropowaty It’s a hairbrush. It feels rough.
4. smooth – gładki It’s a CD. It feels smooth.

https://wordwall.net/pl/resource/957706/angielski/treetops-2-unit-6-play-time-5
https://wordwall.net/pl/resource/957691/angielski/treetops-2-unit-6-play-time-4


ćw. 4 str. 54
Wysłuchaj łamańców językowych kilka razy (nagranie 2.47) i spróbuj je powtórzyć.

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE – THE TONGUE TWISTERS

metal kettle, metal kettle, metal kettle (x2)
pink plastic purse, pink plastic purse, pink plastic purse (x2)
purple paper people, purple paper people, purple paper people (x2)

a kettle – czajnik
a purse – portfel
people – ludzie (chodzi o ludziki wykonane z fioletowego papieru)

W zeszycie ćwiczeń na stronie 55 wykonaj ćwiczenie 1 i 2.

Posłuchajcie piosenki nawiązującej do tego tematu

https://www.youtube.com/watch?v=e5h5RgiagrU&t=106s 

Na adres mailowy: maleckamagda@poczta.onet.pl proszę o przesłanie zdjęć: ćwiczenia dla 
chętnych oraz ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń.
W temacie wiadomości proszę wpisać: imię i nazwisko, klasa oraz datę zadanej pracy.

https://www.youtube.com/watch?v=e5h5RgiagrU&t=106s
mailto:maleckamagda@poczta.onet.pl

