
TOPIC: READING AND LISTENING PRACTICE

Dzień dobry,

Dziękuję Wam za przesłanie prac ( tym, którzy przesłali ). Czekam na Wasze kolejne prace.

W ramach dzisiejszego zadania:

1. sprawdźcie, czy poprawnie wypisaliście słownictwo z tekstu według klucza, który jest na końcu
dokumentu.  Nanieście  poprawki   w  zeszycie,  poprawcie  na  kolorowo,  żeby  poprawne
wyrazy/wyrażenia były dobrze widoczne.

2. przeczytajcie uważnie teksty, nad którymi pracowaliście i zróbcie ćwiczenia 1 i 2 na str. 39 oraz 3
i 4 na str. 40.

3. ( teraz coś bardziej rozrywkowego):

a) chciałabym, żebyście poćwiczyli umiejętność słuchania ( w przyjemny sposób ) . Przejdźcie na
stronę  LYRICS  TRAINING  (  można  też  ściągnąć  aplikację  na  telefon  )  -
https://lyricstraining.com/en  ,  wybierzcie  piosenkę,  którą  najbardziej  lubicie  (  lub  taką,  która
kojarzy Wam się z miłymi chwilami w życiu ), przesłuchajcie ją, uzupełnijcie w niej  tekst ( są
cztery  poziomy zaawansowania  językowego  –  w  zależności  od  tego,  ile  procent  tekstu  trzeba
uzupełnić ), ćwiczcie tak długo, aż będziecie w stanie uzupełnić cały tekst piosenki bez pomyłek.

b)  przepiszcie  słowa  piosenki  do  zeszytu  przedmiotowego  i  wypiszcie  z  piosenki  od  5  do  10
wyrazów/wyrażeń,  które  poznaliście  (  lub  przypomieliście  sobie  dzięki  tej  piosence  )  wraz  z
tłumaczeniem na język polski. Pamiętajcie, żeby podać  wykonawcę i tytuł piosenki.

Ciekawa jestem, jakie piosenki wybierzecie.

Po  wykonaniu  zadania  proszę  je  sfotogarfować  lub  zeskanować  i  przesłać  na  moją  skrzynkę
mailową  (   szkola.e.p@gmail.com ).  Za  dobrze  wykonaną  pracę  (  bedę  brała  pod  uwagę
poprawność i  terminowość wykonania pracy ) otrzymacie oczywiście plusy. Termin wykonania
pracy – do 15.04.2020 r. ( po przewie świątecznej ). Następne zadanie otrzymacie już po przerwie
świątecznej, zakładając oczywiście, że nie wrócimy do szkoły.

Życzę zdrowych i spokojnych Świąt.
Ewa Pawełczyk

https://lyricstraining.com/en


tekst A: 
najnowsza wersja – the latest version
system operacyjny – operating system  
użyczać głosu -  lend voice
wykonywać niezwykłą pracę – do an incredible job
ciągłe zdobywanie nowych informacji – constantly learning new information
zaawansowany - advanced
tracić zainteresowanie – lose interest
istota ludzka – human being
szukać bardziej odpowiedniego towarzysza – search for a more suitable companion
ostrzeżenie – a warning

tekst B: 
świadomość - consciousness
zamienić się w ...  - turn into
stać się chciwym – become greedy
przejąć kontrolę na światem – take over the world
przechowywany na serwerze – stored on a server
mieć dostęp do komputerów – get access to computers
uczyć się z ogromną prędkością – learn at an incredible speed
zauważać zmianę – notice the change
budować imperium – build an empire
mieć na celu - aim
frazesy - cliches
widzowie -viewers
znudzić się – get bored

tekst C: 
w nieokreślonej przyszłości – in an undefined future
niezwykły wynalazek – an unbelievable
związany z ... - connected to
zdalnie kontrolowany – remotely-controlled
podłączony do maszyny – hooked up to a machine
doświadczać - experience
ludzka świadomość – human consciousness
ostrzec - alert
zbyt duża zależność od maszyn – relying on machines too much
rozleniwiać się – get lazy
niestety - unfortunately
przesadzony - overused
wynalazca - inventor
uratować - save


