
KLASA 4A  DNIA 4.06

1.TEMAT LEKCJI.
   Życie prywatne – writing about activities.

2.Na dzisiejszej lekcji nadal zajmujecie się czynnościami
   dnia codziennego i pracujecie z podręcznikiem na str.99.
   Proszę przepisać poniższe słownictwo do zeszytu:
  
   *a swimming pool – basen  
     a T- shirt – koszulka
     a salad – sałatka 
     a game – gra 
     your schoolbag – twój tornister 
     your grandmother – twoja babcia 
     your trainers – twoje buty sportowe 
     the sea – morze 
     a memory stick – pamięć przenośna
     favourite – ulubiony/na
     treasure – skarb 
     touch – dotykać, dotyk 
     get points – zdobywać punkty
     See you soon – do zobaczenia wkrótce
     aunt – ciocia 
     uncle – wujek 

3.Proszę wykonać następujące ćwiczenia w zeszycie:
   - ćw.4 s.99 (całe),
   - ćw.5 s.99 (napisz tylko odpowiedź).

4.Praca domowa.
   Zamiast wysłuchać, przeczytaj rozmowę Jeff’a z tatą
   Napisz, które bilety powinni kupić, aby zobaczyć to, co   
   zaplanowali (ćw.6 s.99).



Dad:     OK, we’re here at last. So, Jeff, what do you want to do?   
Jeff: Wow! There’s so much to do, look! You can fight a 
         dinosaur. Oh yes, I want to do that!  
Dad: It isn’t a real dinosaur. It’s a virtual dinosaur. 
Jeff: Yes, I know! But I want to do it. 
Dad: OK. And …? What about this, you can dive into a 
         crocodile lake? 
Jeff: No way! I hate crocodiles! 
Dad: OK. So … look, you can find treasure. You like 
          puzzles … 
Jeff: Yes, that sounds great. 
Dad: Look at this one too. You can visit Spooky Castle. I think   
         that’s fun. 
Jeff: Not really, Dad. What other ones are there? 
Dad: Let’s see … You can look for brainyballs … and you can 
          win prizes! 
Jeff: Great! Let’s do that! 
Dad: OK. Is that everything? 
Jeff: No, look, this is perfect. You can learn magic tricks. 
         That’s exactly what I want to do! 
Dad: OK, that’s a lot of things to do.
Jeff: Great. I want to go and buy the tickets! Let’s go! 
 

 


