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1.TEMAT LEKCJI.
   To play or not to play -  playing computer games. 

2.Na dzisiejszej lekcji czytacie tekst dotyczący grania w gry   
   komputerowe. Dowiecie się jak wasi rówieśnicy z innych
   krajów spędzają czas przy swoich komputerach. Jest to lekcja 
   kulturowa, która poszerza waszą widzę na temat życia 
   i zwyczajów ludzi zamieszkujących różne rejony świata.

3.Proszę, przeczytajcie tekst na str.92 w podręczniku,     
   następnie postarajcie się  odpowiedzieć na poniższe
   pytania:
   *How often do you play computer games? 
     Jak często grasz w gry komputerowe?
     What is your favourite game? 
     Jaka jest twoja ulubiona gra?
     Do you play online? Why (not)? 
     Czy grasz online? Dlaczego(nie)?
     Who do you play with?
     Z kim grasz?
     What are advantages and disadvantages of playing 
     computer games?
     Jakie są korzyści i ujemne strony grania w gry 
     komputerowe?

 W swojej wypowiedzi możesz użyć następujące zwroty:
  *I think that …   Sądzę/Myślę, że… 
    In my opinion, …  Moim zdaniem,…  
    Also, …   Także,… 
    Actually, …  Tak właściwie,… 
    On the other hand, …   Z drugiej strony,… 

    4.Przepisz podane słówka do zeszytu, następnie przeczytaj   



   ponownie tekst, posiłkując się podanym słownictwem.
   Zachęcam do wysłuchania tekstu i przyswojenia angielskiej  
   wymowy na str. internetowej  www.macmillan.pl/strefa-ucznia3.
   (darmowe audio do zadań).

More than…  – więcej niż… 
billion – miliard
a quarter of all the people on Earth – jedna czwarta 
                                                           ludzi na świecie
at any time – kiedykolwiek 
Is it making life better? – Czy to czyni życie lepszym?
Let’s go round  the world…  – Przyjrzyjmy  się różnym miejscom
find out – dowiadywać się                                                  świata…
in  middle the of the night – w środku nocy
teenage – nastolatek 
worry about … –  martwić się o… 
quickly – szybko… 
just – właśnie 
concentrate – koncentrować się 
psychologist – psycholog 
come true – spełniać się 
be addicted to – być uzależnionym od czegoś   
without – bez 
tournament – zawody, turniej
prize – nagroda 
interview – wywiad 
Thailand – Tajlandia (państwo w Azji Południowo-Wschodniej) 
Vancouver – miasto w Kanadzie (Ameryka Północna)

5.Odpowiedz na pytania znajdujące się w ćw.2 s.92 
   w podręczniku.     
   
6.Praca domowa – wykonaj zadanie w zeszycie.
  - odpowiedz na pytania zawarte w pkt 3 dzisiejszej lekcji,
  - proszę przyswoić podane słownictwo.


