Język angielski klasa 3 "Środki transportu"
nr zasobu

tytuł

Q/3/JA/3/01

Słowniczek - środki transportu

Q/3/JA/3/02

Rozpoznaj środki transportu!

Q/3/JA/3/03

Ułóż nazwy środków transportu!

Q/3/JA/3/04

Poćwicz pisownię nazw środków transportu.

Q/3/JA/3/05

Czy znasz już poprawną pisownię nazw środków
transportu?

Q/3/JA/3/06-08

Środki transportu - powtórzenie.

Q/3/JA/3/09

Zgadnij słowo! (1)

Q/3/JA/3/10

Zgadnij słowo! (2)

Q/3/JA/3/11

Znajdź pary i powtórz nazwy "środków tansportu".

Q/3/JA/3/12

Posłuchaj i złap odpowiedni obrazek!

Q/3/JA/3/13

Jak szybko piszesz?

Q/3/JA/3/14-15

Droga do szkoły (1)

Q/3/JA/3/16
Q/3/JA/3/17-18
Q/3/JA/3/19

Powtarzaj za lektorem! (1)
Droga do szkoły (2)
Powtarzaj za lektorem! (2)

opis
Quiz interaktywny (słowniczek) - po kliknięciu na obrazek uczeń słyszy i powtarza nazwę środka
transportu, dzięki czemu poznaje nowe słówka i uczy się ich poprawnej wymowy.
Quiz interaktywny (pojedynczy wybór) - uczeń słyszy nazwę środka transportu, następnie ma za
zadanie wybrać obrazek przedstawiający wskazany środek transportu.
Quiz interaktywny (przeciągnij i upuść) - uczeń klika na obrazek i słyszy, co obrazek przedstawia.
Uczeń ma za zadanie przeciągnąć rozsypane litery, tak, aby poprawnie ułożyć usłyszane wyrażenie.
Quiz interaktywny (przepisz) - uczeń klika na obrazek znajdujący się na ekranie, słyszy nagranie, czyta
tekst i wpisuje w puste miejsce to, co usłyszał i przeczytał.
Quiz interaktywny (wpisz) - uczeń klika na obrazek i słyszy, co obrazek przedstawia. Zadaniem ucznia
jest poprawne wpisanie usłyszanego wyrażenia. Klikając na znak zapytania można skorzystać z
podpowiedzi.
Trzy quizy interaktywne: "quiz połącz liniami" - uczeń ma połączyć w pary obrazki z ich nazwami;
"quiz wykreślanka" - uczeń ma za zadanie odnaleźć wśród rozsypanych liter nazwy środków
transportu; "quiz krzyżówka" - uczeń na podstawie obrazków przedstawiających środki transportu
wpisuje w krzyżówkę ich nazwy.
Jaki to środek transportu? Quiz interaktywny (zgadywanie wyrazu na podstawie eliminacji liter), w
którym uczeń odgaduje nazwy związane ze środkami transportu w języku angielskim.
Jaki to środek transportu? Quiz interaktywny (zgadywanie wyrazu na podstawie eliminacji liter), w
którym uczeń odgaduje nazwy związane ze środkami transportu w języku angielskim.
Quiz interaktywny (Memory) utrwalający słówka do tematu "transport". Uczeń odkrywa karty i stara
się zapamiętać ich położenie. Po znalezieniu pary uczeń słyszy po angielsku odpowiednie słówko, a
karty tworzące parę znikają.
Quiz interaktywny (wybór jednej z dwóch grafik na czas) z wykorzystaniem nagrań audio. Uczeń
ćwiczy rozpoznawanie ze słuchu wyrazów przedstawiających różne środki transportu w języku
angielskim: plane, bus, car, train, coach, bike, on foot.
Quiz interaktywny (przepisz na czas) - zadaniem ucznia jest przepisywanie w ograniczonym czasie
słów w języku angielskim związanych z transportem: plane, bus, car, train, coach, bike, on foot.
Dwa quizy interaktywne: "quiz wielokrotny wybór" - uczeń słucha nagrania i odpowiada na pięć
pytań zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi; "quiz przeciągnij i upuść" - uczeń słucha nagrania i
uzupełnia luki w tekście.
Quiz interaktywny - uczeń słyszy nagranie i po sygnale dźwiękowym powtarza, co usłyszał, starając
się zachować poprawną wymowę i intonację.
Dwa quizy interaktywne: "quiz wielokrotny wybór" - uczeń słucha nagrania i odpowiada na pięć
pytań zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi; "quiz przeciągnij i upuść" - uczeń słucha nagrania i
uzupełnia luki w tekście.
Quiz interaktywny - uczeń słyszy nagranie i po sygnale dźwiękowym powtarza, co usłyszał, starając
się zachować poprawną wymowę i intonację.

Q/3/JA/3/20-21
Q/3/JA/3/22
Q/3/JA/3/23-24

Droga do szkoły (3)
Powtarzaj za lektorem! (3)
Droga do szkoły (4)

Q/3/JA/3/25

Powtarzaj za lektorem! (4)

Q/3/JA/3/26

Czym dojeżdżasz do szkoły? (1)

Q/3/JA/3/27

Jak długo dojeżdżasz do szkoły?

Q/3/JA/3/28

Czym dojeżdżasz do szkoły? (2)

Q/3/JA/3/29

Czym dojeżdżasz do szkoły? (3)

Q/3/JA/3/30

Pisz szybko wyrażenia i zwroty, które widzisz! (1)

Q/3/JA/3/31

Pisz szybko wyrażenia i zwroty, które widzisz! (2)

Q/3/JA/3/32-35
Zestaw JA26

Ułóż zdania o środkach transportu.
Środki transportu

Dwa quizy interaktywne: "quiz wielokrotny wybór" - uczeń słucha nagrania i odpowiada na pięć
pytań zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi; "quiz przeciągnij i upuść" - uczeń słucha nagrania i
uzupełnia luki w tekście.
Quiz interaktywny - uczeń słyszy nagranie i po sygnale dźwiękowym powtarza, co usłyszał, starając
się zachować poprawną wymowę i intonację.
Dwa quizy interaktywne: "quiz wielokrotny wybór" - uczeń słucha nagrania i odpowiada na pięć
pytań zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi; "quiz przeciągnij i upuść" - uczeń słucha nagrania i
uzupełnia luki w tekście.
Quiz interaktywny - uczeń słyszy nagranie i po sygnale dźwiękowym powtarza, co usłyszał, starając
się zachować poprawną wymowę i intonację.
Quiz interaktywny (dryl): uczeń słyszy pytanie "How do you get to school?" i widzi obrazek
przedstawiający środek transportu. Na podstawie tych informacji uczeń ma zbudować zdanie "I get
to school by...". Po określonym czasie uczeń usłyszy i zobaczy prawidłową odpowiedź.
Quiz interaktywny (dryl): uczeń słyszy pytanie "How long does it take you do get to school?" i widzi
napis np: "10 minutes". Na podstawie tych informacji uczeń ma zbudować zdanie "It takes me...". Po
określonym czasie uczeń usłyszy i zobaczy prawidłową odpowiedź.
Quiz interaktywny (dryl): uczeń słyszy pytanie "How do you get to school?" i widzi nazwę środka
transportu. Na podstawie tych informacji uczeń ma zbudować zdanie "I get to school by...". Po
określonym czasie uczeń usłyszy i zobaczy prawidłową odpowiedź.
Quiz interaktywny (dryl) uczeń słyszy pytanie "How do you get to school?" i widzi nazwę środka
transportu. Na podstawie tych informacji uczeń ma zbudować zdanie "I get to school by...". Po
określonym czasie uczeń usłyszy i zobaczy prawidłową odpowiedź.
Where is the ticket office? Quiz interaktywny (szybkie przepisywanie), w którym uczniowie utrwalają
pisownię angielskich wyrażeń związanych z podróżowaniem. Na ekranie pojawia się wyrażenie,
które trzeba przepisać w wyznaczonym czasie. Ćwiczenie kształtuje umiejętność pracy pod presją
czasu.
Where is the baggage reclaim? Quiz interaktywny (szybkie przepisywanie), w którym uczniowie
utrwalają pisownię angielskich wyrażeń związanych z podróżowaniem. Na ekranie pojawia się
wyrażenie, które trzeba przepisać w wyznaczonym czasie. Ćwiczenie kształtuje umiejętność pracy
pod presją czasu.
Cztery quizy interaktywne (przeciągnij i upuść) - uczeń słucha nagrania i przeciągając wyrazy układa
takie zdania, jakie słyszał.
Paczka archiwum wszystkich zasobów.

