
KLASA 6B G2   DNIA 20.05

1.TEMAT LEKCJI.
   I haven’t saved my work! - what the students have or haven’t  
   done in the computer room. 

2. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, jak uczniowie korzystają
    z nowoczesnych technologii komputowych. Poznacie   
    angielskie słownictwo dotyczące dziedziny wiedzy, 
    jaką jest nauka i technika.

3. Przepiszcie do zeszytu poniższe słówka i zwroty.

  *check – sprawdzać
    delate – kasować
    do searches – wyszukiwać (np. w internecie)
    download videos – pobierać filmy
    enter your password – wpisać hasło
    forget your password – zapomnieć hasło
    forward an email – przesłać e-mail
    install apps – instalować aplikacje
    log in – zalogować się
    log out – wylogować się
    make backups of your – robić kopię zapasową plików
    save your work – zapisać swoją pracę
    send – wysyłać
    upload videos – przesyłać filmy  
    at the beginning – na początku
    without permisson – bez pozwolenia
    follow the rules – postępować zgodnie z zakazami
    break the rules – łamać zasady



4.Copy two columns of vocabulary onto the notebook. Match   
   the verb in column A with a word/phrase in column B to make 
   the same expressions. Przepisz do zeszytu poniższe ćw. i połącz
   czasowniki ze zwrotami.

    1 Log                                   a your emails 
    2 Enter                                 b emails 
    3 Save                                  c emails 
    4 Make                                 d in 
    5 Check                                e backups of your files 
    6 Send                                  f videos 
    7 Delete                                g your password 
    8 Download                          h videos 
    9 Upload                               i your work 
    10 Install                               j emails 
    11 Do                                    k apps 
    12 Forward                           l searches

5. Write into your notebook what you should do to follow the
    rules when you use your computer?
    Napisz w zeszycie, jakie niezbędne czynności powinno się  
    wykonywać, kiedy używa się komputera (trzy zasady) ?  
    (zadanie dla chętnych na plusa).
    Przykładowo:
   
  *You should save your work and make a backup of her work.  
  * You should remember your password. You should log in.

6.Praca domowa:
- ćw. 4 s.86 (całe),
- ćw.2 s.87 (odp.).


