Zanim skorzystasz z materiałów, przeczytaj :-)
Dziękuję za pobranie materiału PDF!
Materiały można wykorzystać na użytek własny. Materiały są mojego autorstwa i pozostają moją
własnością. Zabrania się rozsyłania pliku osobom trzecim, publikowania go na innych stronach internetowych
oraz używania w celach komercyjnych (odsprzedawania).
Jeśli chcesz podzielić się z kimś informacją o ćwiczeniach, podaj źródło! :-)

Materiały są dostępne również pod postacią ćwiczeń online
na platformie Engly.pl
(Ćwiczenia z ★ - dostęp tylko dla użytkowników Panelu nauczyciela)
Aktualna oferta: https://englybook.pl/panel-nauczyciela/
Cena już od 49zł / 6 miesięcy!

Co daje Panel nauczyciela?
Panel nauczyciela na platformie Engly.pl daje możliwość wglądu do wyników pracy uczniów.
Jak to działa?
●

Nauczyciel dodaje uczniów do Panelu nauczyciela

●

Nauczyciel wybiera ćwiczenia z platformy Engly.pl i zleca je uczniom do zrobienia

●

Uczniowie logują się na swoje konto i wchodzą do Panelu ucznia aby wykonać ćwiczenia

●

Nauczyciel otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o wynikach pracy uczniów i może
zajrzeć do odpowiedzi jakich udzielili

Co to są ćwiczenia z gwiazdką?
Ćwiczenia z gwiazdką są częścią Bazy ćwiczeń dodatkowych, do których dostęp otrzymują
użytkownicy Panelu nauczyciela. Uczniowie mają dostęp do tych ćwiczeń dopiero w momencie gdy
nauczyciel zleci im je do zrobienia.
Masz pytania? Napisz do mnie: kontakt@engly.pl

Życzę owocnej pracy z materiałami mojego autorstwa!
Pozdrawiam serdecznie,
Marta Patkowska-Dudziak

CAN / COULD (ABILITY)
Powiedz:
● co potrafisz narysować
● czy potrafiłaś / potrafiłeś chodzić gdy miałaś / miałeś 11 miesięcy
● że twoja koleżanka nie potrafi skakać na jednej nodze
● że nie potrafiłaś / potrafiłeś liczyć do pięciu gdy miałaś / miałeś dwa lata
● czy potrafiłaś / potrafiłeś wspiąć się na drzewo w wieku czterech lat
● czy potrafisz zaśpiewać alfabet po angielsku
● że twój tata potrafił prowadzić samochód w wieku osiemnastu lat
www.engly.pl

CAN / COULD (ABILITY)
Zapytaj swojego rozmówcę:
● czy potrafi liczyć do stu po angielsku
● czy potrafiła / potrafił jeździć na rowerze w wieku dwóch lat
● co potrafi powiedzieć w języku niemieckim
● czy jej / jego mama potrafi gotować
● czy potrafiła / potrafił pisać w wieku sześciu lat
● ile słów potrafiła / potrafił powiedzieć gdy miała / miał półtora roku
● co jej / jego koleżanka / kolega potrafi zaśpiewać
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WOULD LIKE / WOULDN’T LIKE
Powiedz:
● co chciałabyś / chciałbyś zjeść dziś na obiad
● czy chciałabyś / chciałbyś mieszkać za granicą i dlaczego / dlaczego nie
● dokąd chciałabyś / chciałbyś pojechać na wakacje zimowe
● jakiej nowej umiejętności chciałaby nauczyć się twoja mama
● że nie chciałabyś / chciałbyś uczyć się języka hiszpańskiego
● czy chciałabyś / chciałbyś coś do picia
● kogo chciałby poznać twój tata
www.engly.pl

WOULD LIKE / WOULDN’T LIKE
Zapytaj swojego rozmówcę:
● czy chciałaby / chciałby pojechać do Australii
● gdzie chciałaby / chciałby spędzić wakacje letnie
● czy chciałaby / chciałby porozmawiać z kimś sławnym
● co chciałaby / chciałby robić w przyszłości
● o której godzinie chciałaby / chciałby pójść do domu
● ile książek chciałaby / chciałby przeczytać w przyszłym miesiącu
● do kogo chciałaby / chciałby teraz zadzwonić
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HAVE TO / NOT HAVE TO
Powiedz:
● jakie obowiązki musisz wykonywać w domu
● że nie musisz wracać do domu przed godziną osiemnastą
● co muszą robić uczniowie podczas lekcji angielskiego
● czego nie musi robić twoja siostra / twój brat
● czy musisz pytać rodziców o zgodę gdy chcesz wyjść wieczorem
● ile lektur musisz przeczytać w tym roku szkolnym
● czego nie musi robić twój nauczyciel

www.engly.pl

HAVE TO / NOT HAVE TO
Zapytaj swojego rozmówcę:
● czy musi ścielić swoje łóżko każdego dnia
● co musi robić jej / jego tata
● czy musi pytać o zgodę rodziców gdy chce oglądać telewizję
● jak często musi sprzątać swój pokój
● co jej / jego siostra / brat musi robić w domu
● czy musi nosić mundurek szkolny
● czy musi odrabiać pracę domową każdego dnia
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SHOULD / SHOULDN’T
Powiedz:
● co powinno się zrobić gdy jest się zmęczonym
● z kim powinien porozmawiać ktoś, komu jest smutno
● czego nie powinni robić uczniowie podczas przerw
● jaką książkę powinien przeczytać każdy w Twoim wieku
● że w czasie deszczu powinno się nosić płaszcz przeciwdeszczowy
● jak często powinno się podlewać kwiaty
● czego nie powinna robić osoba, która prowadzi samochód
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SHOULD / SHOULDN’T
Zapytaj swojego rozmówcę:
● co powinno się robić aby dbać o zdrowie
● co powinno się zrobić gdy ktoś pokłóci się z najlepszym przyjacielem
● jaki film powinien zobaczyć każdy w jej / jego wieku
● czego nie powinny robić małe dzieci
● jak często powinno się spędzać czas na świeżym powietrzu
● co powinien zrobić ktoś, kto jest przeziębiony
● co powinno się robić aby dbać o środowisko
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THERE IS / ARE / ISN’T / AREN’T
Powiedz:
● że w twoim miejscu zamieszkania jest tylko jedna szkoła podstawowa
● ilu chłopców jest w twojej klasie / grupie
● że w twojej szkole nie ma stołówki
● że w twoim ogrodzie nie ma żadnych huśtawek
● ile osób jest teraz w sali lekcyjnej
● że w twoim miejscu zamieszkania jest kilka supermarketów
● ile książek jest w twoim plecaku / torbie
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THERE IS / ARE / ISN’T / AREN’T
Zapytaj swojego rozmówcę:
● ile dziewczyn jest w jej / jego klasie / grupie
● czy w jej / jego miejscu zamieszkania jest biblioteka
● czy w jej / jego piórniku są kredki
● ile osób jest w jej / jego rodzinie
● czy w jej / jego szkole jest biblioteka
● co jest w jej / jego lodówce
● czy w jej / jego domu są jakieś koty
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