SixPack English + “to be”

Plan zajęć — 1 tydzień kursu
Tytuł: SixPack English i „to be”
Lekcja pierwsza (lekcja 1, rozdział 1) — wykład + ćwiczenia
Przeznacz na nią (z przerwami) około trzech i pół godziny lub (wyjątkowo)
rozłóż materiał na dwa kolejne dni.
Uwaga: Ważne jest, aby lekcję pierwszą, drugą i trzecią odbyć w ciągu siedmiu

Tabela 12Pack English

dni, w dwu- lub trzydniowych odstępach.

Wykład:
Wprowadzenie: Otwórz pendrive, folder „Kurs samodzielny SixPack English”,
następnie kliknij „Rozdział 1 – To be i SixPack”, następnie kliknij „00 - Wprowadzenie do
kursu”.
19 minut

Następnie:
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Wykład:
Obejrzyj pierwszą lekcję z Krzysztofem Sarneckim. (Otwórz pendrive, folder „Kurs
samodzielny SixPack English”, następnie kliknij „Rozdział 1 – To be i SixPack”, a
PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

następnie kliknij „01 — wykład (To be i SixPack)”.)

Poznasz podstawowy czasownik „to be”, co znaczy „być” oraz metodę SixPack English.
(Tabela prezentująca strukturę SixPack English znajduje się na początku książki).
Uwaga: Ponieważ jest to sam początek nauki, zalecamy obejrzenie tego nagrania dwukrotnie;
w szczególności sugerujemy to osobom, które nie miały wcześniej żadnych lekcji języka
angielskiego.
32 minuty
PAST PERFECT

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

Długość lekcji pierwszej — 51 minut (z powtórzeniem wykładu — 1 godzina i 22 minuty)

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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Tytuł: SixPack English i „to be”
Lekcja druga (lekcja 2, rozdział 1) – ćwiczenia z lektorem

Rozgrzewka:
(Otwórz pendrive, folder „Kurs samodzielny SixPack”, „Rozdział 1 – To be i SixPack”,
a następnie kliknij „1a_rozgrzewka PS_przywitanie, pożegnanie”.)

Tabela 12Pack English

Powyższy link przekieruje Cię do materiał audio z nagrań Perfect Start „Przywitanie,
pożegnanie”. Po wysłuchaniu wybierz dwa zwroty i użyj ich samodzielnie,
wypowiadając je na głos i naśladując sytuację przywitania i pożegnania.
20 minut

PAST SIMPLE
Ćwiczenia:

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Jest to nagranie, w którym Krzysztof Sarnecki prowadzi Cię przez
powtórkę wiedzy z części „Wykład”, poszerza wiedzę oraz objaśnia
konkretne ćwiczenia z podręcznika.
PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

(Otwórz pendrive, folder „Kurs samodzielny SixPack”, „Rozdział 1 – To be i SixPack”, a
następnie kliknij „02 - ćwiczenia (To be i SixPack)”.)

Oglądając nagranie wideo, wykonaj po kolei wszystkie polecenia. UWAGA:
Lektor prowadzi Cię tylko przez niektóre ćwiczenia z podręcznika. Pozostałe
ćwiczenia, nieomówione przez lektora, należy wykonać samodzielnie.
55 minut
PAST PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

Zrób przynajmniej 10 minut przerwy
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SixPack English + “to be”

Wprowadzenie:
W tym tygodniu uczymy się następujących słów i zwrotów:
Nice to meet you – Miło Cię/

•

I am from… – Jestem z…

Pana poznać

•

Bye, bye – Pa, pa

Nice to see you – Miło Cię/ Pana

•

How are you? – Jak się masz?

widzieć

•

Take care – Trzymaj się

•

My name is… – Mam na imię…

•

See you later – Do zobaczenia

•

Where are you from?Tabela
– Skąd jesteś?
• Have a nice day – Miłego dnia
12Pack English

•
•

Ćwiczenie samodzielne:
(Otwórz podręcznik – „Rozdział 1”)
Ćwiczenie I: Ułóż pisemnie krótką konwersację używając podanych zwrotów. Przeczytaj
kilka razy, a następnie spróbuj powtórzyć z pamięci.
10 minut

Powtórzenie:
Przypomnij sobie strukturę SixPack English i powtórz sobie odmianę czasownika „to be” w
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

różnych czasach (Zob.: tabela na samym początku podręcznika oraz wideo z wykładu

„Rozdział 1 – To be i SixPack”). Naucz się poniżej wypisanych czasowników i użyj ich,
powtarzając i ćwicząc strukturę SixPack English:
•

do - PAST
robić
CONTINUOUS

•

go - iść

•

have - mieć

•

drive - prowadzić

•

eat - jeść

•

drink - pić

•

buy - kupować

•

sleep - spać

•

like - lubić

•

work - pracować

•

turn on/ off - włączać/ wyłączać

PAST PERFECT

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

15 minut
PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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Ćwiczenie samodzielne:
(Otwórz podręcznik — „Rozdział 1”)
Ćwiczenie II: Mając podane wyrazy, utwórz zdania korzystając ze struktury SixPack English i
przetłumacz je na język polski.
25 minut

Słuchanie:

12Pack
English
Wysłuchaj nagrania „SOSTabela
English —
lekcja 003”.
(Otwórz pendrive, folder „Kurs samodzielny
SixPack”, „Rozdział 1 — To be i SixPack”, a następnie kliknij „02a_SOS_003_To be”.)
Wykonaj polecenia lektora.
15 minut

Ćwiczenie samodzielne:
(Otwórz podręcznik —– „Rozdział 1”)
Ćwiczenie V: Przetłumacz podane zdania na język angielski.
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

7 minut

Długość lekcji drugiej (nie wliczając przerwy): 147 minut (2 godziny i 27 minut)

	
  

PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

PAST PERFECT

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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SixPack English + “to be”

Tytuł: SixPack English i „to be”
Lekcja trzecia (lekcja 3, rozdział 1) – ćwiczenia samodzielne
Rozgrzewka:
Wysłuchaj nagrania audio English For You 1 „Co się dzieje?” (Otwórz pendrive,
folder „Kurs samodzielny SixPack”, „Rozdział 1 – To be i SixPack”, a następnie kliknij
„02b_EFY1_Co sięTabela
dzieje”.) 12Pack
Ten link przekieruje
English Cię do materiału audio z nagrań
English For You 1 „Co się dzieje?” Powtarzaj za lektorem pełne zdania; dzięki temu
ćwiczysz wymowę i uczysz się tworzenia pełnych zdań.
10 minut
Odczytaj na głos dialog z ćwiczenia I, który ułożyłeś samodzielnie w czasie lekcji
pierwszej . (Otwórz podręcznik — „Rozdział 1”, Ćwiczenie I)
10 minut
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Powtórzenie:
Powtórz strukturę SixPack i odmień czasownik drive – prowadzić pojazd w 6 czasach struktury
SixPack. Przeczytaj na głos również odmianę czasownika „to be” w różnych czasach.
PAST CONTINUOUS

Powtórz słownictwo z ostatnich zajęć:

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

nice to meet you - miło Cię/

•

I am from … - jestem z …

Pana poznać

•

bye, bye - pa, pa

nice to see you - miło Cię/ Pana

•

How are you? - Jak się masz?

widzieć

•

take care - trzymaj się

•

my name is… - mam na imię…

•

see you later - do zobaczenia później

•

Where are
from? - Skąd jesteś?
PASTyou
PERFECT

•

restaurant - restauracja

•

play tennis - grać w tenisa

•
•

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT
• PERFECT
have

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

a nice day - miłego dnia

FUTURE PERFECT

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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•

party - impreza

•

lunch - lunch

•

friend - przyjaciel

•

music - muzyka

•

live - żyć

•

like - lubić

•

work - pracować

•

dinner - obiad

•

taxi - taxi

•

study - uczyć się

•

week - tydzień

•

happy - szczęśliwy

•

weekend - weekend

•

worry - martwić się

•

business - biznes

•

restaurant - restauracja

•

song - piosenka

•

coffee - kawa

•

girl - dziewczyna

Tabela 12Pack English
• phone - telefon

20 minut

Słuchanie:
Wysłuchaj dwukrotnie nagrania: English For You 1, „Jak naprawdę być grzecznym?”
(Otwórz pendrive, folder „Kurs samodzielny SixPack”, „Rozdział 1 — To be i SixPack”, a
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

następnie kliknij „02c_EFY1_Jak naprawdę być grzecznym”.) Wykonaj polecenia lektora.

Ćwiczenia samodzielne:
(Otwórz podręcznik — „Rozdział 1”)
PAST CONTINUOUS

Ćwiczenie III: Do podanych zdań wstaw tłumaczenie czasownika.
15 minut
Ćwiczenie IV: Napisz sześć zdań z czasownikiem WORK – pracować, każde w innym
czasie struktury SixPack English.
12 minut
PAST PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

Zrób przynajmniej 10 minut przerwy

22

Materiał jest własnością firmy Quest Change Managers Sp. z o.o. Udostępniany tylko do użytku niekomercyjnego.

	
  

SixPack English + “to be”

Ćwiczenia samodzielne:
(Otwórz podręcznik — „Rozdział 1”)
Ćwiczenie VI: Podane wyrazy połącz z ich angielskimi odpowiednikami. Następnie
przeczytaj wszystkie pary na głos dwukrotnie.
5 minut
Ćwiczenie VII: Przetłumacz podane zdania na język angielski. Wykorzystaj słowa

Tabela 12Pack English

pomocnicze w nawiasach

12 minut

Polecenie dodatkowe:
Wysłuchaj opowiadania Krzysztofa Sarneckiego i zapisz wszystkie wyrazy bądź zdania,
które zrozumiałaś/eś. Możesz zatrzymać nagranie w celu zapisania zdania. (Otwórz pendrive,
folder „Kurs samodzielny SixPack”, „Rozdział 1 — To be i SixPack”, dalej kliknij „03 —
opowiadanie [To be i SixPack]”)
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

11 minut

Piosenka:
(Otwórz podręcznik — „Rozdział 1”)
PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

Ćwiczenie VIII: Uzupełnij tekst piosenki „Don’t worry, be happy” autorstwa Bobby’ego
McFerrina. Jej tekst znajduje się na końcu Rozdziału I podręcznika. Wcześniej znajdź

w serwisie You Tube nagranie tej piosenki. Wysłuchaj nagrania dwukrotnie i uzupełnij
brakujące słowa w tekście. Następnie spójrz na oryginalny tekst w części Klucz rozwiązań i
sprawdź poprawność swoich odpowiedzi. Dla rozrywki zapoznaj się z polskim tłumaczeniem,
które także znajduje się w części Klucz rozwiązań.
15 minut
PAST PERFECT

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

Długość lekcji trzeciej (nie wliczając przerwy): 110 minut (1 godzina i 50 minut)

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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1. Six Pack English + „to be”

I. Ułóż krótki dialog z poniższymi zwrotami:
hello

How are you?

I am fine/ok

I am from ….

Where are you from?
have a nice day

nice to meet you/nice to see you,

see you later

take care

bye, bye

Tabela 12Pack English
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

II. Z poniższych wyrazów utwórz zdania w Six Pack English i przetłumacz na język polski.
Numery z kwadratowych nawiasów odnoszą się do tabeli Six Pack English.
1. [1] like,
jazz, I , music,
PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

...........................................................................................................
2. [5] hotel, she, sleep, in
...........................................................................................................
3. [2] drink, I, hamburger, cola, and, eat
...........................................................................................................
4. [5] he, actor, is, an
...........................................................................................................
PAST PERFECT

5. [1] Warsaw, they, to Berlin, from, go,

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

...........................................................................................................
6. [3] Africa, love, they
...........................................................................................................
PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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SixPack English + “to be”

7. [2] drink, at, alcohol, we, party, now (teraz)
...........................................................................................................
8. [5] you, dinner, weekend, on, cook,
...........................................................................................................
9. [1] America, business, do, I, in
...........................................................................................................
10. [2] work, in the bank, my mother (moja mama)
...........................................................................................................
Tabela 12Pack English
11. [1] study, English, they, Spanish, and
...........................................................................................................
12. [4] tennis, they, play,
...........................................................................................................
13. [2] dance, we, music, disco, to
...........................................................................................................

PASTponiższe
SIMPLE
SIMPLE
III. Uzupełnij
zdania czasownikami w PRESENT
nawiasach.

FUTURE SIMPLE

1. David and Michael (lubią) football.
...........................................................................................................
2. They (piją) coffee in a restaurant.
...........................................................................................................
PAST CONTINUOUS

3. She (jest) in business for 2 years.

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

...........................................................................................................
4. We (mamy) problem at work.
...........................................................................................................
5. We (idziemy) to the taxi.
...........................................................................................................
6. They (piją) vodka on the party.
...........................................................................................................
PAST PERFECT
PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

7. I (śpię) on weekend.
...........................................................................................................
8. John and Sara (jedzą) steak.
...........................................................................................................
PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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9. You (masz) a good computer.
...........................................................................................................
10. I (lubię) your love story.
...........................................................................................................

IV. Napisz sześć zdań używając czasownika WORK (każde w innym czasie z tabeli Six Pack
English - SPE).
Tabela 12Pack English
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
4. ............................................................................................................
5. ...........................................................................................................
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

6. ...........................................................................................................

PAST CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

V. Przetłumacz poniższe zdania na język angielski:

FUTURE CONTINUOUS

Cześć! Mam na imię …….… Jestem z Ameryki i mieszkam w Warszawie. Pracuję
w tygodniu (week) oraz (and) studiuję w weekend. Lubię grać w tenisa i jeść lunch (have lunch)
z przyjaciółmi. Jestem szczęśliwy.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PAST PERFECT

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PAST PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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SixPack English + “to be”

VI. Podane wyrazy połącz z angielskim odpowiednikiem:
1. tydzień

a) party

2. przyjęcie

b) friend

3. lubić

c) live

4. przyjaciel

d) work

5. grać w tennisa

e) week

6. mieszkać / żyć
7. obiad

f) coffee

Tabela 12Packg) English
like

8. pracować

h dinner

9. studiować

i) play tennis

10. kawa

j) study

VII. Przetłumacz zdania na język angielski:
PAST SIMPLE

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

1. Ja byłem w szkole. (at school)

7. Wy byliście na przyjęciu. (at the party)

.....................................................................

.....................................................................

2. Ty byłeś w domu. (at home)

8. Oni byli na wakacjach w Grecji.
(on vacation in Greece)

.....................................................................
PAST CONTINUOUS

.....................................................................

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

3. On był zmęczony. (tired)

9. Wy byliście w parku. (in the park)

.....................................................................

.....................................................................

4. Ona była zajęta. (busy)

10. Mój przyjaciel był trenerem.(my friend,a coach)

.....................................................................

.....................................................................

5. Wczoraj było gorąco. (yesterday, hot)

11. Wycieczka była miła. (the trip, nice)

.....................................................................

.....................................................................

6. My byliśmy szczęśliwi. (happy)

12. Ja byłem bogaty. (rich)

.....................................................................
PAST PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS

.....................................................................
PRESENT
PERFECT
FUTURE PERFECT

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
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VIII. Uzupełnij brakujące słowa w tekście piosenki Bobby’ego McFerrina pt.: „Don’t worry,
be happy”. Posłuchaj piosenki dwukrotnie. Nagranie utworu znajdziesz w internecie.

Bobby McFerrin „Don’t worry, be happy”
Tekst piosenki:
Here's a little ……….. I wrote
You might want to sing it note for note
Don't worry, be …………….
Tabela 12Pack English
In every life we have some trouble
When you worry you make it double
Don't worry, be …………….
Don't worry, be happy now
Don't …………….
Be …………….
Don't worry, be happy now
Don't worry
Be …………….
Don't worry, be happy
Ain't got noPAST
place
to lay your head
SIMPLE
Somebody came and took your bed
Don't worry, be …………….
The landlord says your rent is late
He may ……………. to litigate
Don't worry, be happy

PRESENT SIMPLE

FUTURE SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

FUTURE CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

FUTURE PERFECT

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

Look at me I'm happy
PAST CONTINUOUS
Don't worry
Be happy
Here I give you my ……………. number
When you worry call me
I will make you …………….
Don't worry, be happy
Ain't got no cash, ain't got no style
Ain't got no ………… to make you smile
But don't worry, be happy
'Cause when you worry
Your face will
frown
PAST PERFECT
And that will bring everybody down
So don't worry, be …………….

PAST PERFECT CONTINUOUS
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