Język angielski klasa 1 "Dom"
nr quizu
Q/1/JA/9/01(6l)

Q/1/JA/9/02

Q/1/JA/9/03(6l)

tytuł
Słowniczek (znaczenie i wymowa) - Poznaj nazwy
związane z domem!
Słowniczek (znaczenie, wymowa i pisownia) - Poznaj
nazwy związane z domem!
Posłuchaj i wybierz jedno z dwóch pomieszczeń w
domu!

Q/1/JA/9/04

Posłuchaj i wskaż jedno z trzech pomieszczeń w
domu!

Q/1/JA/9/05

Dom - ułóż wyrazy z literek! (1)

Q/1/JA/9/06

Dom - ułóż wyrazy z literek! (2)

Q/1/JA/9/07

Dom - Słuchaj i przepisz! (1)

Q/1/JA/9/08

Dom - Słuchaj i przepisz! (2)

Q/1/JA/9/09

Dom - wpisz ze słuchu! (1)

Q/1/JA/9/10

Dom - wpisz ze słuchu! (2)

Q/1/JA/9/11

Znajdź pary i powtórz nazwy "części domu"! (1)

Q/1/JA/9/12

Znajdź pary i powtórz nazwy "części domu"! (2)

opis
Quiz interaktywny umożliwiający poznanie znaczenia i poćwiczenie prawidłowej wymowy
angielskich słówek. Słówka są prezentowane w formie obrazków, na które uczeń klika, słyszy
poprawną wymowę i powtarza za lektorem.
Quiz interaktywny umożliwiający poznanie znaczenia i pisowni angielskich słówek oraz poćwiczenie
ich prawidłowej wymowy. Po kliknięciu na obrazek prezentujący znaczenie danego słówka uczeń
widzi pisownię danego wyrazu i słyszy poprawną wymowę, po czym powtarza usłyszane słowo za
lektorem.
Quiz interaktywny wzmacniający umiejętność rozumienia ze słuchu i utrwalający słownictwo z
zakresu "Dom". Uczeń słyszy angielskie słówko i ma za zadanie wybrać spośród dwóch możliwości
obrazek przedstawiający to słowo. Quiz jest odpowiedni dla dzieci 6-letnich: do rozwiązania quizu nie
jest potrzebna umiejętność czytania, wybór dokonywany jest tylko z dwóch możliwości.
Quiz interaktywny wzmacniający umiejętność rozumienia ze słuchu i utrwalający słownictwo z
zakresu "Dom". Uczeń słyszy nagranie, po czym ma za zadanie wybrać spośród trzech możliwości
pasujący do nagrania obrazek.
Quiz interaktywny służący utrwaleniu znajomości liter, nauce poprawnej pisowni oraz umiejętności
rozumienia ze słuchu. Uczeń słyszy nagranie i ma przeciągnąć rozsypane litery, żeby poprawnie
ułożyć usłyszane słowo.
Quiz interaktywny służący utrwaleniu znajomości liter, nauce poprawnej pisowni oraz umiejętności
rozumienia ze słuchu. Uczeń słyszy nagranie i ma przeciągnąć rozsypane litery, żeby poprawnie
ułożyć usłyszane słowo.
Quiz interaktywny utrwalający słownictwo oraz rozwijający umiejętność rozumienia ze słuchu i
pisania w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest przepisanie słowa lub wyrażenia, które usłyszy i
zobaczy po kliknięciu na obrazek.
Quiz interaktywny utrwalający słownictwo oraz rozwijający umiejętność rozumienia ze słuchu i
pisania w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest przepisanie słowa lub wyrażenia, które usłyszy i
zobaczy po kliknięciu na obrazek.
Quiz interaktywny utrwalający słownictwo oraz rozwijający umiejętność rozumienia ze słuchu i
pisania w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest wpisanie w lukę słowa lub wyrażenia, które usłyszy
po kliknięciu na obrazek. Uczeń ma możliwość skorzystania z podpowiedzi.
Quiz interaktywny utrwalający słownictwo oraz rozwijający umiejętność rozumienia ze słuchu i
pisania w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest wpisanie w lukę słowa lub wyrażenia, które usłyszy
po kliknięciu na obrazek. Uczeń ma możliwość skorzystania z podpowiedzi.
Quiz interaktywny (Memory) utrwalający znajomość słownictwa z zakresu "Dom". Uczeń odkrywa
karty i stara się zapamiętać ich położenie. Po znalezieniu pary uczeń słyszy po angielsku nazwę
części domu, a karty tworzące parę znikają.
Quiz interaktywny (Memory) utrwalający znajomość słownictwa z zakresu "Dom". Uczeń odkrywa
karty i stara się zapamiętać ich położenie. Po znalezieniu pary uczeń słyszy po angielsku nazwę
części domu, a karty tworzące parę znikają.

Q/1/JA/9/13-15

Dom - Połącz, wykreśl i wpisz! (1)

Przez zabawę do nauki - zestaw quizów interaktywnych, w których uczeń przez szukanie, wpisywanie
i łączenie angielskich słówek w praktyczny sposób utrwala słownictwo i poprawną pisownię.

Q/1/JA/9/16-18

Dom - Połącz, wykreśl i wpisz! (2)

Przez zabawę do nauki - zestaw quizów interaktywnych, w których uczeń przez szukanie, wpisywanie
i łączenie angielskich słówek w praktyczny sposób utrwala słownictwo i poprawną pisownię.
Quiz interaktywny polegający na zgadywaniu angielskiego słowa lub wyrażenia na podstawie
eliminacji liter. Ćwiczenie w formie zabawy utrwala znajomość liter, słownictwa i poprawnej
pisowni.
Quiz interaktywny polegający na zgadywaniu angielskiego słowa lub wyrażenia na podstawie
eliminacji liter. Ćwiczenie w formie zabawy utrwala znajomość liter, słownictwa i poprawnej
pisowni.
Quiz interaktywny polegający na zgadywaniu angielskiego słowa lub wyrażenia na podstawie
eliminacji liter. Ćwiczenie w formie zabawy utrwala znajomość liter, słownictwa i poprawnej
pisowni.
Quiz interaktywny kształtujący umiejętność udzielania odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
poprzez kontrolowane powtarzanie. Uczeń ma za zadanie odpowiedzieć pełnym zdaniem na zadane
pytanie. Po upływie określonego czasu uczeń słyszy i widzi prawidłową odpowiedź.
Quiz interaktywny kształtujący umiejętność udzielania odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
poprzez kontrolowane powtarzanie. Uczeń ma za zadanie odpowiedzieć pełnym zdaniem na zadane
pytanie. Po upływie określonego czasu uczeń słyszy i widzi prawidłową odpowiedź.
Quiz interaktywny rozwijający umiejętność rozumienia ze słuchu i opisywania miejsca zamieszkania.
Uczeń słyszy nagranie i wybiera wszystkie wyrazy, które pojawiają się w nagraniu.

Q/1/JA/9/19

Odgadnij nazwy
pomieszczeń i rodzajów domów! (1)

Q/1/JA/9/20

Odgadnij nazwy
pomieszczeń i rodzajów domów! (2)

Q/1/JA/9/21

Odgadnij nazwy
pomieszczeń i rodzajów domów! (3)

Q/1/JA/9/22

Where's your mum? - Odpowiadaj na pytania!

Q/1/JA/9/23

Where's your dad? - Odpowiadaj na pytania!

Q/1/JA/9/24

Dom. Posłuchaj i wybierz, co było w nagraniu! (1)

Q/1/JA/9/25

My house. - Powtarzaj! (1)

Q/1/JA/9/26

Dom. Posłuchaj i wybierz, co było w nagraniu! (2)

Q/1/JA/9/27

My house. - Powtarzaj! (2)

Q/1/JA/9/28-31
Zestaw JA09

Dom - ułóż zdania!
Dom

Quiz interaktywny służący aktywnemu powtórzeniu słownictwa z zakresu "opisywanie swojego
miejsca zamieszkania". Uczeń klika na obrazek, słyszy nagranie, po czym ma za zadanie prawidłowo
powtórzyć usłyszane zdania.
Quiz interaktywny rozwijający umiejętność rozumienia ze słuchu i opisywania miejsca zamieszkania.
Uczeń słyszy nagranie i wybiera wszystkie wyrazy, które pojawiają się w nagraniu.
Quiz interaktywny służący aktywnemu powtórzeniu słownictwa z zakresu "opisywanie swojego
miejsca zamieszkania". Uczeń klika na obrazek, słyszy nagranie, po czym ma za zadanie prawidłowo
powtórzyć usłyszane zdania.
Cztery quizy interaktywne, w których uczeń słucha nagrania, a następnie przeciąga wyrazy i układa
zdania zgodne z nagraniem. Quizy utrwalają słownictwo, budowę zdania i użycie konstrukcji
gramatycznych.
Paczka archiwum wszystkich zasobów.

