
04th June, 2020 
ONLINE LESSON 11

TOPIC: Meals and preparing food- developing reading

Dzień dobry,

Oto kolejna praca online z języka angielskiego. Przypominam o przysłaniu prac z zeszłego
tygodnia ( oraz wszystkich zaległych ). Jest to ważne, gdyż aby otrzymać ocenę pozytywną z języka
angielskiego musicie wykazać się pracą z poszczególnych tygodni w ramach nauki online.

W  tym  tygodniu  celem  naszych  zajęć  będzie  poznanie  słownictwa  związanego  z
przygotowywanie potraw. Chciałabym, żebyście  zajęli się wyszukaniem i przeczytaniem przepisu
na jakąś potrawę.

W ramach dzisiejszego zadania:

DAWID, DAWID, MACIEK, ŁUKASZ

1.  Przejdżcie  do  aplikacji  Quizlet,  do  słownictwa  związanego   z  jedzeniem
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/password-reset-b1/sets (  rozdział  5,  podrozdziały:
Meals, Preparing food ). Zapoznajcie się z tymi wyrazami,  poćwiczcie trochę, wysluchajcie ich
wymowy.

2.  Poszukajcie  w internecie  przepisu  na jakąś  potrawę,  oczywiście  po angielsku.  Żeby znależć
przepis, możecie wpisać do wyszukiwarki:  recipe for... ( nazwa potrawy).  Podajcie mi w mailu
link do tego przepisu.

3. Przeczytajcie ten przepis uważnie, wynotujcie z niego około 15   wyrazów ( najlepiej nowych dla
Was  )  związanych  z  przygotowywaniem  potraw.  Wyrazy  zapiszcie  w  zeszycie  a  następnie
przetłumaczcie je na język polski.

4. Listę wyrazów wraz z linkiem ( lub skopiowanym przepisem ) proszę przesłać na mój adres
mailowy (  szkola.e.p@gmail.com ).  

ERYK, MATEUSZ

1.  Przejdżcie  do  aplikacji  Quizlet,  do  słownictwa  związanego   z  jedzeniem
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/password-reset-b1/sets (  rozdział  5,  podrozdziały:
Meals, Preparing food ). Zapoznajcie się z tymi wyrazami, poćwiczcie trochę, wysluchajcie ich
wymowy.

2. Przeczytajcie zdania w ćwiczeniu 2 na stronie 82 w podręczniku. Spróbujcie dopasować zdania
do obrazków.

3. Wynotujcie w zeszycie wyrażenia, które w tych zdaniach wyróżnione są pogrubioną czcionką.
Napiszcie tłumaczenia tych wyrażeń. Możecie skorzystać z aplikacji Quizlet albo ze słowniczka na
stronie 89 żeby znaleźć odpowiedniki tych wyrażeń w języku polskim. 

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/password-reset-b1/sets
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/password-reset-b1/sets


Zrobione ćwiczenia proszę  sfotografować lub  zeskanować i  przesłać   na mój  adres  mailowy  
(  szkola.e.p@gmail.com ). 

Za  dobrze  wykonaną  pracę  (  bedę  brała  pod  uwagę  poprawność  i   terminowość  )  otrzymacie
oczywiście plusy. Termin wykonania pracy – tym razem ( ze względu na dni wolne od nauki )  do
15.06.2020 r ( poniedziałek ).  Następne zadanie dla Was z języka angielskiego znajdzie się na
stronie szkoły 16.06.2020r ( wtorek ).

Pozdrawiam

Ewa Pawełczyk


