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JĘZYK ANGIELSKI

Do zeszytu piszemy:
Lesson
Topic: Past Simple- irregular verbs zdania twierdzące
W czasie Past Simple są czasowniki nieregularne str 128 podręcznik. Do tworzenia zdań w
tym czasie używamy kolumny nr 2 (Past Simple)
Przykłady zdań
Yesterday, I ate spaghetti (eat) – Wczoraj zjadłam spaghetti eat → ate
Last week I heard a great song. (hear) – Tydzień temu usłyszałam wspaniałą piosenkę.
hear → heard
My friend saw an alien (see) – Mój kolega widział kosmitę. see → saw
My mother did some housework (do) – Moja mama zrobiła prace przydomowe. do →did
Budowa zdania twierdzącego
Osoba + czasownik 2 forma z tabelki + reszta zdania
Zobacz filmiki o tym czasie
https://www.youtube.com/watch?v=uLLOuhVombU
https://www.youtube.com/watch?v=wJF6fmvXxOA&list=UUUv40GiY8zjHuRDVjC25tog&inde
x=3
ZADANIA DO WYKONANIA
Ex 1 p 94 Dopasuj bezokoliczniki do czasowników w formie Past Simple. Najpierw brązowy
potem zielony.
Eg. have – had
Ex. 2 p 94 Napisz zdania w czasie past simple. Najpierw zmień czasowniki z nawiasów na
wyraz z 2 kolumny str 128 a następnie dodaj wyrazy, możesz użyć tych przykładowych
zielonych:
Sin Querer Queriendo (nazwa piosenki), English, spaghetti, the cinema, Milionerzy,
10 o’clock
Ex 4 p 94 Napisz zdania co Harry robił w ostatni weekend użyj fraz z tabelki tylko zmień
czasownik na ten z 2 kolumny str 128.
Eg. Harry woke up at 6 o’clock

Ex 5 p 94 Zmień czasowniki z nawiasów na Past Simple. W zdaniach są czasowniki
nieregularne te z tabelki (2 kolumna) oraz regularne tam gdzie dodajemy końcówkę –ed,
jeżeli nie znajdziesz czasownika w tabelce str 128 to znaczy, że jest regularny i dodasz
końcówkę –ed. Pamiętaj o wszystkich zasadach z poprzedniej lekcji gramatyki.
Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres
szkola1rudnik@gmail.com:
 tytuł wiadomości: 5b angielski
 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko.

INFORMATYKA
Temat: Patyczak w akcji.

Zadanie wykonaj w płynnej animacji.
Program PivotAnimator możesz pobrać klikając tutaj.
Może cię zainteresuje (youtube):
PORADNIK-Jak korzystać z programu PIVOT-by MINI ROCKS VIDEOS
NIC NIE WYSYŁASZ

MATEMATYKA

Temat: Przykłady graniastosłupów prostych (str.226 – podręcznik).
https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o
Przeanalizuj temat z podręcznika oraz wideolekcję, a następnie
„Matlandii”.

rozwiąż zadania w

