
Klasa 7 i 8, 27.03.2020

Temat: This is where I live  (Tutaj właśnie mieszkam).

Your goals (Twoje cele) :  1. Poznasz różnicę między „need” a „want”.
        2.  Będziesz znał nazwy rodzajów domów i jego pomieszczeń.

                                           

How to achieve your goals?  (Jak te cele osiągniesz?)

1. Zastanów się przez chwilę, co znaczy „I need my phone to contact with my friends”
oraz „ I want a new Iphone – it has so many great apps!”
*
*
*
*
*
Pewnie domyśliłeś się, że „need”  znaczy „potrzebować” a „want” to „chcieć”… Jaka jest zatem 
różnica między potrzebowaniem a chceniem? Spójrz na zdjęcia poniżej i w emailu zwrotnym 
napisz czego chcesz a czego po prostu potrzebujesz. Napisz zdania wykorzystując wszystkie rzeczy 
na zdjęciach (6 zdań).  
Przykład:  I need a new TV because my old TV has broken down. (Potrzebuję nowego tv, bo ten 
stary się zepsuł).

2. Wejdź w link  https://www.youtube.com/watch?v=HTTEwu9-W70  i zapoznaj się z nazwami 
różnych miejsc zamieszkania. Przesłuchaj dwukrotnie i powtarzaj na głos te nazwy – w ten sposób 
Twój mózg lepiej zakoduje nowe słówka:).

https://www.youtube.com/watch?v=HTTEwu9-W70


Pierwsze wyzwanie – wykonaj  zadanie    A, które polega na wybraniu prawidłowej nazwy domu 
(do wyboru dwie pod każdym obrazkiem), oraz przetłumaczeniu tych nazw na język polski 
(odpowiedzi napisz mi w emailu).

Teraz wejdź w link https://www.youtube.com/watch?v=9aWvzVsMC_Y   i zapoznaj się z nazwami 
pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz domu. Tutaj również powtarzaj na głos, aby z łatwością 
zapamiętać nowe słówka. Kiedy już poczujesz, że słówka nie są już Ci obce, przejdź proszę do 
zadania C (powyżej).  Twoim zadaniem jest dopasowanie słów z żółtej ramki do odpowiednich 
obrazków. Twoje odpowiedzi również zapisz w emailu, który do mnie wyślesz.

Jeśli zrobił(a)eś wszystko w skupieniu i z zaangażowaniem, Twoje cele na dzisiejszej lekcji zostały 
osiągnięte!   
Pamiętaj o wysłaniu mi emaila na adres:   aniapater1@gmail.com 

Thank you very much….:)
Your English Teacher
A. P.-J.
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