Angielski w skojarzeniach.
MemoSłówka. To działa!
Rozdział 1. Zwierzęta – Animals.
Zadanie 1. Sprawdź, czy rozumiesz angielskie słowa przedstawione w tabeli poniżej. Jeżeli
znasz któreś słowa, zaznacz je znakiem ‘V’. Jeżeli nie znasz niektórych wyrażeń, to mam
nadzieję, że wkrótce je poznasz, skojarzysz i zapamiętasz na dobre. 😊
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angielskie słowo
goose
cock
mole
rat
deer
lizard
blackbird
herring
eel
cod

słowo klucz / słowa klucze

polskie znaczenie

Zadanie 2. Popatrz uważnie na ilustracje ze skojarzeniami, przeczytaj dialogi i opisy, które
znajdują się na ilustracjach lub pod nimi. Pamiętaj: Haste makes waste – Śpiesz się powoli.

Zadanie 3. Posłuchaj i powtórz wymowę słów (ścieżki dźwiękowe 1-10).

Zadanie 4. Które ze skojarzeń przypadły Ci najbardziej do gustu? Które
skojarzenia nie są w Twoim typie? Wyjaśnij dlaczego.

Zadanie 5. Uzupełnij tabelę powyżej. Jeżeli nie jesteś w stanie od razu przypomnieć sobie
słów-kluczy lub polskich znaczeń, poczekaj. Pozwól, by Twój umysł miał czas na poszukanie
odpowiedzi. Gdy będziesz miał/a problemy z przypomnieniem sobie niektórych słówkluczy, a następnie polskiego znaczenia, jeszcze raz przypatrz się dokładnie ilustracjom i
wtedy dokończ powyższe zadanie.

Zadanie 6. Zeskanuj smartfonem lub tabletem kod QR umieszczony po
prawej stronie lub wybierz odpowiedni rozdział na kanale YouTube1, aby
przejść do filmu i wykonać polecenie: Posłuchaj słów i podaj ich polskie
znaczenie.
Poniżej zamieszczono alternatywny link do zadania w tym rozdziale.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=JwGqljbXndo

1

Aby wykonać zadanie 5. do każdego rozdziału, wyszukaj kanał GoodMemory.pl w serwisie internetowym YouTube
(www.youtube.com), wpisując w linię wyszukiwania goodmemory.pl i wciśnij klawisz Enter. Gdy zostanie otwarta strona kanału
GoodMemory.pl, kliknij na odpowiedni numer rozdziału, aby wykonać zadanie.

Zadanie 7. Napisz nazwy zwierząt pod ilustracjami.
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Zadanie domowe. Wyjątkowo Twoim zadaniem domowym z tego rozdziału będzie: Nie powtarzaj słówek, których
uczyłaś/-eś się za pomocą skojarzeń. Zobaczymy, czy te skojarzenia zostały na dobre w Twojej pamięci 😊

Zadanie 8. Uzupełnij wypowiedzenia (1-10) poniższymi słowami.
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cod
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Zadanie dla bardziej
wtajemniczonych

cock
rat

1. A bird that is like a duck but is larger - …………………………….
2. An adult male chicken - …………………………….
3. A reptile that has four legs and a long tail - …………………………….
4. A fish that looks like a snake - ……………………………..
5. A long silver-coloured fish that swims in large groups and is very popular in Poland - ……………………………..
6. This small mammal is nearly blind, has dark fur, and lives in passages that it digs underground ……………………………..
7. A large sea fish that lives in the North Atlantic - ……………………………..
8. A small rodent, larger than a mouse, that has a long tail and is considered to be harmful - ……………………………..
9. A large wild animal that can run very fast, eats grass, and has horns - ……………………………..
10.A common European and American bird, the male of which has black feather sand a bright yellow beak ……………………………..

