ANGOL nyelv – 4. osztály
2020. 04. 20. (8. óra)
Kedves Gyerekek!
Befejeztük a 7. témakört, ideje összefoglalnunk! A következő alkalommal témazáró
dolgozatot fogunk írni.
Nézzük, hogy mit is tanultunk az előző órákon! 

1. Days of the week (a hét napjai)
Megtanultuk a hét napjait. Ismételjük át!
MONDAY – HÉTFŐ
TUESDAY – KEDD
WEDNESDAY – SZERDA
THURSDAY – CSÜTÖRTÖK
FRIDAY – PÉNTEK
SATURDAY – SZOMBAT
SUNDAY – VASÁRNAP
Gyakorolj a következő feladattal: MF. 75.oldal/1. feladat!

2. Weather (Időjárás)
Tanultunk az időjárásról is, ismételjük át azt is!


Emlékeztek, hogy hogyan kérdezzük meg angolul, hogy milyen az idő?
Igen, pontosan így: What’s the weather like?



És hogyan válaszolunk erre a kérdésre? Például így: It’s windy. (Szeles idő van.)



De lehet az időjárás napos (It’s sunny.), felhős (It’s cloudy.), meleg (It’s hot.),
hideg (It’s cold.) is. Mondhatjuk, hogy esik az eső (It’s raining.) és azt is, hogy
esik a hó (It’s snowing).

Gyakorolj a következő feladatokkal: MF. 75.oldal/2. feladat; TK. 84.oldal/3. feladat (CD: 56.
szám)!

3. The time (az idő)
Ebben a témakörben megtanultuk az is, hogy:


hogyan kérdezzük meg azt, hogy mennyi az idő. Emlékszel? Így: What’s the time?



hogyan válaszolhatunk erre a kérdésre. Például így: It’s four o’clock. (4 óra van.)



hogyan fejezzük ki a napi rutinunkat. Ismételjük át ezt is!
o

I get up at seven o’clock. (Hét órakor szoktam felkelni.)

o

I go to school at eight o’clock. (Nyolc órakor szoktam iskolába menni.)

o

I go home at four o’clock. (Négy órakor szoktam hazamenni.)

o

I go to bed at nine o’clock. (Kilenc órakor szoktam lefeküdni.)

Gyakorolj a következő feladatokkal: MF. 75. oldal/3. feladat; MF 76. oldal/4. feladat; valamint a
TK. 84.oldal/2. feladatával!

4. Places to visit (kirándulóhelyek)
Végül, de nem utolsósorban megtanultuk, hogy hogyan mondjuk angolul, hogy menjünk valahova.
Például:
 Let’s go to the beach. (Menjünk a tengerpartra!)


De hívhatjuk barátainkat:
o

az állatkertbe (Let’s go to the zoo.),

o

múzeumba (Let’s go to the museum.),

o

moziba (Let’s go to the cinema.),

o

az erdőbe (Let’s go to the forest.),

o

a parkba (Let’s go to the park.),

o

és a cirkuszba is (Let’s go to the circus.).

Nézzük meg összegezve, hogy melyik feladatokat kell megcsinálnod!







MF. 75.o./1. feladat
MF. 75.o./2. feladat
TK. 84.o./3. feladat (CD: 56. szám)
MF. 75.o./3. feladat
MF. 76.o./4. feladat
TK. 84.o./2. feladat

Ha elkészültél, kérd meg a szüleidet, hogy fényképezzék le a tankönyv és a munkafüzet
feladatait, majd küldjék el nekem Messengeren, vagy a fannnus93@gmail.com emailcímre! Természetesen a kis ötös ma is jár az „órai munkáért”!

 JÓ TANULÁST! 

