Lekcja 3 – 30 kwietnia
Topic: The place where I live – revision. Powtórzenie wiadomości z działu tematycznego: Dom
Dzisiaj zapraszam Was do Escape Roomu. Rozwiążecie zadania i powtórzycie wiadomości z
rozdziału o domu. Poniżej umieściłam podpowiedzi. Zapoznajcie się z nimi przed naszą lekcją, którą
zaplanowałam na 12.00. O 11.50 wyślę link do Escape Roomu na Waszą pocztę na dzienniku i na
Messenger. Wyślę również link do wideokonferencji na ZOOMie. Chciałabym, żebyście rozwiązywali
zadania przed swoimi komputerami i mieli możliwość rozmawiania ze sobą. Ja będę osobą
nadzorującą, do której możecie zwrócić się o pomoc i ewentualne podpowiedzi, tak jak w
prawdziwym Escape Roomie.
Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić.  Do zobaczenia.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zagadek warto wiedzieć, że szukacie liter, czyli LETTERS,
które utworzą dwuwyrazowe hasło. Pamiętajcie, że każda litera to wskazówka, czyli po angielsku
CLUE.
Pamiętajcie, że wskazówka może się pojawić dopiero gdy klikniecie w prawym dolnym rogu ikonkę
sprawdzenia zadania. Natomiast czasami litera może być ukryta w treści zadania lub na obrazku.
trzeba być uważnym.
I uwaga techniczna. Gdy pojawia się suwak z boku zadania to trzeba go przesunąć w dół, aby
zobaczyć całe zadanie.
1. W zadaniu z poduszką warto powiększyć obrazek. Biały kwadracik z czerwonym krzyżykiem w
prawym górnym rogu.
2. W tym zadaniu trzeba dopasować pytania, które usłyszycie klikając na nie, do napisanych na
kafelkach odpowiedzi.
Dla ułatwienia zamieszczam tutaj pytania:

3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z naszej lekcji.

4. Tutaj trzeba połączyć przymiotniki o znaczeniu przeciwstawnym z naszej lekcji. Zamieszczam
ściągę:

5. Jeżeli Living Room jest podświetlony na niebiesko to klikamy nazwy tych przedmiotów, które
możemy znaleźć w tym pokoju. Gdy klikniemy w nazwę Kitchen i ona podświetli się na
niebiesko to klikamy w nazwy sprzętów, które możemy znaleźć w kuchni.
6. Litera jest ukryta w kartach Memory.
7. Bądźcie uważni i czytajcie wszystkie propozycje odpowiedzi w rozwijającym się menu.
8. Tutaj szukacie litery, która pojawia się dwukrotnie w angielskiej nazwie słowa komoda, a nie
pojawia się w żadnym innym słowie w zadaniu.
Jak będziecie mieli wszystkie litery to musicie uważnie szukać między książkami w
biblioteczce. Tam jest ukryte wyjście, czyli miejsce, gdzie trzeba wpisać hasło. Mam nadzieję,
że Wam się to uda. 
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