UNIT 6
arkusz 1
Cześć! Jesteście głodni? Dzisiaj przyjrzymy
się temu, co ludzie trzymają w lodówkach.
Mniam!

Zadanie 1
Zagrajcie w słownego ping-ponga, używając nazw potraw i produktów spożywczych.
PRZYKŁAD:

Osoba A: carrot
Osoba B: bacon
Osoba A: chicken
Osoba B: lettuce
Nie wolno używać słów, które zostały już powiedziane. Przegrywa osoba,
która nie jest w stanie powiedzieć kolejnego słowa w 10 sekund.

Zadanie 2
Osoba A: Przeczytaj partnerowi
tekst o produktach, które znajdują
się w lodówce. Nie pokazuj tekstu
partnerowi.
Osoba B: Posłuchaj zdań, które
czyta twój partner, i narysuj to,
co znajduje się w lodówce.
Kiedy skończycie, spójrzcie
na obrazek oraz tekst i sprawdźcie,
czy rysunek jest wykonany
poprawnie. Potem zamieńcie się
rolami.
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Zadanie 3
Przypomnij sobie, co znajduje się w lodówce u ciebie w domu. Napisz kilka zdań
o tym, co jest i czego nie ma w twojej lodówce. Kiedy skończysz, daj swój tekst
do przeczytania innym osobom w klasie.
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UNIT 6
arkusz 2
Cześć! Jesteście głodni? Dzisiaj przyjrzymy
się temu, co ludzie trzymają w lodówkach.
Mniam!

Zadanie 1
Zagrajcie w słownego ping-ponga, używając nazw potraw i produktów spożywczych.
PRZYKŁAD:

Osoba A: carrot
Osoba B: bacon
Osoba A: chicken
Osoba B: lettuce
Nie wolno używać słów, które zostały już powiedziane. Przegrywa osoba,
która nie jest w stanie powiedzieć kolejnego słowa w 10 sekund.

Zadanie 2
Osoba A: Przeczytaj partnerowi
tekst o produktach, które znajdują
się w lodówce. Nie pokazuj tekstu
partnerowi.
Osoba B: Posłuchaj zdań, które
czyta twój partner, i narysuj to,
co znajduje się w lodówce.
Kiedy skończycie, spójrzcie
na obrazek oraz tekst i sprawdźcie,
czy rysunek jest wykonany
poprawnie. Potem zamieńcie się
rolami.

some milk
There are two smoothies. There is
There aren’t
.
rries
and there are a lot of strawbe
. There isn’t
ese
che
e
any grapes but there is som
s. There
atoe
tom
of
any cake but there are a lot
berries.
blue
any
’t
is a pineapple but there aren
ers!
And there are a lot of hamburg

Zadanie 3
Przypomnij sobie, co znajduje się w lodówce u ciebie w domu. Napisz kilka zdań
o tym, co jest i czego nie ma w twojej lodówce. Kiedy skończysz, daj swój tekst
do przeczytania innym osobom w klasie.
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