KLUB MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ONLINE LESSON 1
TOPIC: SCHOOL SUBJECTS– PRZEDMIOTY SZKOLNE

HOURS MON.
8.10-8.55
Polish
9.05-9.50

LESSON PLAN
TUE. WED. THUR. FRI. SAT. SUN.
P.E.
I.T.

10.00-10.45

Maths

10.55-11.40
11.50-12.35

Art

BREAK
13.00-13.45
13.55-14.40

Music

14.50-15.35

Uwaga! Miłośnicy języka angielskiego 
Poniżej zamieszczam dla Was zadania, które z łatwością możecie
rozwiązać sami w domu, by nie zaniedbać nauki angielskiego.
Mam nadzieję, że przy okazji rozwiazywania zadań będziecie się
też dobrze bawić 

1.) – spójrz na Plan lekcji. Czy możesz odczytać godziny o której
rozpoczynają się kolejne lekcje?
Podpowiedź: Pierwsza lekcja po przerwie (break) zaczyna się…
At one o’clock.. a kończy o… at quarter to two
Spróbuj samodzielnie odczytać godziny rozpoczęcia i zakończenia
lekcji.

2.) – spójrz na Plan lekcji. Kolejne dni są oznaczone skrótami.
Czy możesz rozwinąć te skróty tak, by przypomnieć sobie
nazwy dni tygodnia?
Podpowiedź: FRI. – oznacza Friday
Spróbuj ustnie, lub pisemnie powtórzyć nazwy dni tygodnia

3.) – spójrz ponownie na Plan lekcji. W tabelce, część
przedmiotów szkolnych jest wpisanych za pomocą skrótu.
Czy możesz te skróty rozwinąć?
Podpowiedź: P.E. – to oczywiście W.F. a skrót rozwiniemy jako:
Phisical Education

4.)
English,
Polish,
Mathematics,
Information Technology,
Phisical Education,
Religion,
Art,
Music,
Geography,
Biology,
Science,
Swimming Pool,
History,
Chemistry,
Spanish

- przypomnij sobie angielskie nazwy przedmiotów szkolnych.
Omawialiśmy je na ostatniej lekcji.
Spróbuj wpisać przedmioty do tabeli, tak by utworzyć plan
lekcji, który najbardziej Ci odpowiada 

5.) – teraz mam dla Ciebie kolejne zadanie. Postaraj się podzielić
przedmioty szkolne na grupy:
GRUPA I : Przedmioty humanistyczne:
Np. Spanish – czyli język hiszpański
- jakie jeszcze przedmioty pasują do tej grupy? Skorzystaj z listy
przedmiotów w zadaniu nr.4
GRUPA II : przedmioty ścisłe:
Np. Science – ta nazwa oznacza dosłownie przedmioty (nauki)
ścisłe 
- dodaj to tej grupy pozostałe przedmioty ścisłe.
GRUPA III : Przedmioty artystyczne:
- spróbuj samodzielnie uzupełnić tę grupę
GRUPA III : inne przedmioty
Np. Swimming Pool – czyli basen

Myślę, że taka zabawa ze słownictwem angielskim, to świetny
sposób na nudę i spędzanie wolnego czasu 

6.) – właśnie sposoby spędzania wolnego czasu to Twoje kolejne
zadanie! 
Przypomnij sobie, jakie sporty i inne aktywności
omawialiśmy niedawno na naszych zajęciach.
Wpisz je do tabelki w miejscu oznaczonym jako dni wolne od
zajęć szkolnych.
Np. Saturday – riding a bike
Sunday – playing basketball
Jakie jeszcze sposoby spędzania wolnego czasu pamiętasz?
Możesz wpisać tak dużo różnych sportów i zabaw jak tylko
masz ochotę 

Pozdrawiam Wszystkich i życzę miłej nauki i zabawy z
językiem angielskim 

