NEW

KREATYWNE WYZWANIA JĘZYKOWE
W RAMACH NAUKI ZDALNEJ DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH
w oparciu o zasoby analogowe i cyfrowe kursu New English Adventure 3

ROZDZIAŁ 3

LEKCJA 4, 5 i 6

CZEGO TWOJE DZIECKO NAUCZY SIĘ DZIĘKI TYM ZADANIOM?
• utrwali nazwy podstawowych aktywności i nauczy się pytać o to, jakie aktywności wykonują inni
• korzystania ze źródeł informacji w postaci podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz materiałów
audio-wizualnych
• korzystania z narzędzi TIK
• wdroży się do samodzielnej nauki języka angielskiego.

ZADANIE ROZGRZEWKOWE – ok. 10 minut
PRZYGOTUJCIE:

 karty obrazkowe ze strony nr 117 (z zeszytu ćwiczeń)
 zeszyt ćwiczeń New English Adventure 3
• Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie nr 101, gdzie znajduje się słowniczek obrazkowy z nazwami
czynności.
• Następnie zachęć dziecko do tego, aby uformowało stosik z kart obrazkowych ze strony nr 117
z zeszytu ćwiczeń. Karty należy ułożyć obrazkiem skierowanym do dołu.
• Zadaniem dziecka będzie odczytanie na głos jednej z czynności ze słowniczka obrazkowego
i wybranie jednej karty obrazkowej. Dziecko zadaje pytanie ze słowem opisującym wybraną
czynność, dostosowując je do osoby z wylosowanego obrazka, np. Is he drawing? i udziela na nie
odpowiedzi. Jeśli osoba na wylosowanym obrazku robi to, co osoba na obrazku w słowniczku,
wówczas odpowiedź brzmi: Yes, he’s drawing.
• Natomiast jeśli czynność na obrazku różni się od tej w słowniczku, wówczas dziecko opisuje
czynność na obrazku, np: No, he’s swimming.

Kreatywne wyzwania językowe autorstwa Anieli Tekieli

ZADANIE GŁÓWNE – ok. 10-15 minut
PRZYGOTUJCIE:

 podręcznik New English Adventure 3
 dostęp do zasobów kursu New English Adventure 3 na eDesku

• Zorganizuj dziecku dyktando. Przygotuj nagranie nr CD 1.53 – dziecko usłyszy na nim historyjkę
zawierającą nazwy różnych czynności.
• Zadaniem dziecka będzie odsłuchanie historyjki i zanotowanie ze słuchu wszystkich słów
związanych z aktywnościami, które pojawiają się na nagraniu.
• Zatrzymuj nagranie za każdym razem, kiedy pojawi się docelowe słowo, aby dziecko miało czas
i możliwość zanotowania słowa.
• Kiedy wszystkie słowa zostaną zapisane, zachęć dziecko do sprawdzenia pisowni na podstawie
tekstu w podręczniku na stronie nr 24.

ZADANIE KOŃCOWE – ok. 10 minut
PRZYGOTUJCIE:

 podręcznik New English Adventure 3
• Otwórz podręcznik na stronie nr 25, gdzie w zadaniu nr 13 zobaczycie ilustrację przedstawiającą
dwanaście postaci.
• Poproś dziecko o przeczytanie na głos tekstu, który tam widnieje.
• Następnie zadaniem dziecka będzie wybranie od 6 do 8 postaci z ilustracji i opisanie czynności
jakie wykonują. Dziecko powinno się wzorować na opisie w zadaniu nr 13.
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