UNIT 3
ARKUSZ 1
Tennis balls are
/ cheap /
surfboards.
**

The Eiffel
Tower is / tall /
structure in
Paris.
***

Nights are /
cold /
days.
**

Cars are /
fast / bikes.
**

FINISH

Witajcie! Dziś mam dla was grę planszową. Do gry będziecie potrzebować kostki
i pionków. W grze biorą udział dwie lub trzy osoby. Na początek wpiszcie swoje
imiona do tabeli wyników.
Celem gry jest budowanie zdań, za których pomocą można porównywać osoby
i rzeczy. Aby dowiedzieć się, jak to się robi, odpowiedzcie na następujące pytania:
• Na jakie dwa sposoby można tworzyć w języku angielskim stopień wyższy
przymiotników?
• Kiedy w stopniu wyższym stosujemy końcówkę -er, a kiedy dodajemy do
przymiotnika słowo „more”? Jak tworzy się stopień najwyższy przymiotników?
• Kiedy w stopniu najwyższym stosujemy końcówkę -est, a kiedy dodajemy
do przymiotnika słowa „the most”?
• Czy znacie przymiotniki, które stopniują się nieregularnie? Na czym to polega??
• Co znaczy słowo „than” w zdaniu takim jak: He is taller than his brother?
Teraz jesteście gotowi do gry.

Fire is /
hot /
ice.
**

An elephant /
heavy /
a mouse.
**

Zadanie 1
Ustawcie pionki na polu START/FINISH. Jeden gracz porusza się pionkiem w prawą stronę,
a drugi w lewą stronę. Jeżeli gra też trzecia osoba, może ona wybrać swój kierunek. Celem
gry jest przejście dookoła całej planszy i dotarcie z powrotem na pole START/FINISH.
Kiedy staniesz na nowym polu, musisz z dostępnych wyrazów ułożyć poprawne zdanie.
Jeżeli przy zdaniu znajdują się dwie gwiazdki (**), należy użyć stopnia wyższego („większy”,
„lepszy”), a jeśli trzy gwiazdki (***) – stopnia najwyższego („największy”, „najlepszy”).
Jeśli ułożysz prawidłowe zdanie, zostajesz na polu i dodajesz sobie punkt w tabeli wyników
(przekreśl jedną kratkę obok swojego imienia). Jeśli nie zdołasz ułożyć poprawnego zdania,
zostajesz na polu, ale nie dodajesz sobie punktów.

Ice is / cold /
water.
**

PRZYKŁAD:

He / tall / his brother. ** ➝ He is taller than his brother.
A car / expensive / a bike. ** ➝ A car is more expensive than a bike.
The whale / big / animal in the world. *** ➝ The whale is the biggest animal in the world.
Gra kończy się, kiedy pierwszy gracz dojdzie do pola START/FINISH. Zwycięzcą jest gracz,
który zdobędzie najwięcej punktów. Powodzenia!

Crocodiles
swim / good /
cats.
**

Russia is / big /
country in the
world.

– cofnij się o jedno pole

– idź dwa pola do przodu

– tracisz kolejkę

– idź dwa pola do przodu

– idź jedno pole do przodu

– idź trzy pola do przodu

Doing sports is
/ exciting /
doing
homework.
**
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Mount Everest
is / high /
mountain in
the world. ***

The Sun is /
big /
the Moon.
**
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Diving is /
dangerous /
running.
**
Doing
homework /
boring / doing
sports.
**
Surfboards are /
heavy / tennis
rackets.
**

Cheetahs are /
fast / land
animals.
***

TABELA WYNIKÓW

Egypt is /
warm /
Poland.
**

Running is /
safe /
diving.
**

START

A bus ticket is /
cheap /
a plane ticket.
**

Ice-skating is /
old /
surﬁng.
**

It is /
happy /
day in my life!
***

A mouse is /
quiet / an
elephant.
**

A bus is /
expensive /
a car.
**

This exercise
was /
difﬁcult.
***
PHOTOCOPIABLE

UNIT 3
ARKUSZ 2
Zadanie 2
Do tego zadania będziecie potrzebować zegarka lub stopera.
Popatrzcie na pola z planszy do gry. Ile z podanych zdań jesteście w stanie
napisać poprawnie w ciągu pięciu minut?
Gotowi? Czas start!
Kiedy upłynie pięć minut, przerwijcie pisanie. Poproście nauczyciela
o sprawdzenie, czy wasze zdania są poprawne. Kto z was ma najwięcej
poprawnych zdań?
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