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I PRZY POGODZIE
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Angela:

Ćwiczenie 1

DIALOG_1

|
Parasol noś i przy pogodzie

nowe słowa

116A1

Proszę uzupełnić rysunek słowami z dialogu.

Mami:
Angela:
Mami:
Angela:

Mami:
Angela:

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

....................
Mami:
Angela:

....................
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....................
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Pora roku

Kiedy?

MIANOWNIK

NARZĘDNIK

wiosna
lato

jesienią

zima
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116A3

Proszę uzupełnić na podstawie dialogu 1 i dialogu 2.

Proszę uzupełnić tabelkę.

jesień

Cześć!
...
CZEŚĆ!!! Czego słuchasz?
Przepraszam. Brry, ale zimno!
Zima, to jest zimno. Pytałam
jakiej muzyki słuchasz tak
intensywnie?
Ach, to Antonio Vivaldi, znasz?
Nazywa się „Cztery pory roku”.
Oczywiście, że znam. Moja
ulubiona część to „L
Lato”. Ma
taki wakacyjny klimat.
Ja lubię „JJesień”. Szkoda, że złota
polska jesień już się skończyła.
Szkoda. Ale do wiosny niedaleko!
Jeszcze dwa miesiące i będzie
zielono!

sto sześć
download this book from e-polish.eu

PRZYMIOTNIK

PRZYSŁÓWEK

Jaki? Jaka? Jakie?

Jak?

zimny, -a, -e
intensywny, -a, -e
niedaleki, -a, -e
zielony, -a, -e
ładny, -a, -e
brzydki, -a, -e
konkretny, -a, -e
dobry, -a, -e

zimno

dobrze

116A4

DIALOG_2

Mami:
Uwe:
Mami:
Uwe:

Mami:

Czy mamy plan na weekend?
To zależy od pogody. Może być ładnie, ale też może być brzydko. Jesteśmy
w Polsce, he, he.
A konkretnie?
A konkretnie to musimy sprawdzić prognozę pogody. Ja mogę w Internecie.
Javier, ty w gazecie, Angela w radiu, a Mami w telewizji po wiadomościach.
I zobaczymy!
Dobry pomysł! Uwe, ty to umiesz organizować pracę jak prawdziwy biznesmen.
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BĘDZIE

INTERNET: padać śnieg

RADIO:

pochmurno

mgła

TELEWIZJA:

Ćwiczenie 4

burza

wiać wiatr

ciepło

padać grad

chłodno

niskie ciśnienie

116A5
(1) stopień
2,3,4 stopnie
5,6... stopni

Proszę uzupełnić dialog zgodnie z ilustracjami powyżej.

Uwe:

Parasol noś i przy pogodzie

mróz

|

GAZETA: padać deszcz

świecić słońce

mróz
Mam dobrą wiadomość! Weekend będzie fantastyczny! Zimno: ........................
około 10 stopni
Celsjusza poniżej zera, ale będzie świecić ........................, i – Javier – specjalnie dla ciebie
będzie padać ........................! W Argentynie tego nie macie, prawda? Możemy pojechać
do Zakopanego.

Javier:

O, serio? W gazecie pisali, że: zero słońca, będzie ........................, zero śniegu, będzie padać
........................, no i rano ........................ jak w Londynie. Fantastycznie?

Angela: Jest szansa, że będzie OK. W radiu mówili, że temperatura idzie do góry: będzie......................,

ale niestety będzie wiać silny ....................., no i wieczorem może być ....................... . Jesienią
czy zimą to nietypowa pogoda.
Mami:

Nic nie rozumiem. W telewizji pan mówił, że będzie ........................, około zera stopni,
może padać ........................, ale krótko, no i jak zwykle będzie niskie ...................... .

Angela: Ciśnienie? W Anglii nigdy nie słyszałam tego słowa.
Mami:

Ja też nie. Ale pan Maj ma barometr i codziennie rano ogląda, jakie jest ciśnienie. A potem
mówi, że jest zmęczony, nie chce iść do pracy i ma migrenę, bo ciśnienie jest za niskie.

Javier:

O tak, świetnie rozumiem. Też tak często mam, ale teraz już wiem dlaczego!

Ćwiczenie 5
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Prawda czy nieprawda?

P

N

Uwe jest dobrym organizatorem.

___
v

___

Mróz to temperatura powyżej zera.

___

___

W Argentynie często pada śnieg.

___

___

Uwe chce pojechać w Tatry.

___

___

Javier słuchał prognozy pogody.

___

___

P

N

W Polsce jesienią i zimą burze są
bardzo często.

___

___

Prognozy pogody są takie same
w różnych mediach.

___

___

Wszyscy wiedzą, co to jest
„ciśnienie”.

___

___

sto siedem
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