Drodzy Terapeuci

Dziękuję za wykonanie poprzedniego zadania z zaangażowaniem i dużą
starannością.

Tym, którzy tego JESZCZE nie zrobili – przypominam!

Przesyłam kolejne zadanie. Ze względu na jego zakres i konieczny do wykonania
wkład pracy - obejmuje ono zajęcia 28 marca i 4 kwietnia br.

Jeśli macie pytania lub wątpliwości co do wykonania zadań - pytajcie, zachęcam
do konsultowania się ze mną drogą mailową.

Bardzo proszę o odsyłanie zadań na mail służbowy (to ważne)
i.hulewicz-sroczynska@get.edu.pl

Zadanie 1
Trudno ignorować sytuację w której się znaleźliśmy. Proszę posłuchać piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=JYTzX9JCbDY

- przeróbki „Sound of

Silence” i uzupełnić słowa piosenki (odsyłacie rozwiązanie). Film zawiera
muzykę i podpisy.

Hello virus from Wuhan
Another problem's here again
Because you see the contagion creeping
And the virus is indeed (1)_________

And the memory of (2)__________ planted in my brain
Still remains
We stand and fight the (3)_______

We hear of theories how it grew
From (4)______ and (5)________became a flu
Passing the (6)_________ from man to man
Now it's growing, getting out of hand
It's a virus that has travelled near and far
Corona
We have to fight the (7)______

And in the latest (8)_______ I saw
Ten thousand people maybe more
People falling (9)______ with much (10)__________
People falling ill with much (11)_________
People worried for their health and their ones so dear
Pneumonia
We keep the fight the virus

Keep your hand (12)_______ always know
Hygiene will stop that virus grow
When you (13)_________ cover with a tissue
Even (14)__________ just let me teach you
Wear a (15)________ if you're sick so that others won't get it too
We count on you
To help to fight the virus

Zadanie 2
Wypiszcie z tekstu słowa dotyczące choroby i jej objawów.

Zadanie 3
Przygotujcie instrukcję dla podopiecznego - jak uniknąć zakażenia wirusem.
Proszę, aby instrukcja była możliwie prosta (użyjcie trybu rozkazującego np.
Wash your hands) lub czasownika should, który oznacza powinno się You
should wash your hands.
Pamiętajcie, że instrukcję kierujemy do osoby o mniejszych możliwościach
intelektualnych więc MAKE IT SIMPLE!!!!!!!!!!

Zadanie 4
Dziennik z czasów zarazy. Opiszcie swój dzień w czasach pandemii.
Co robicie, a czego nie możecie.
Można pisać w czasie teraźniejszym lub przeszłym

