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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM

Lesson
Topic: 1. Utrwalenie słownictwa z zakresu „Żywienie”.
2. There’s some ice-cream – określanie ilości za pomocą ‘some’ i ‘a lot of’.
3. Wykonujemy ćwiczenia z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

Rozgrzewka językowa
Zad. Quick check str. 74 – posłuchaj czterech dialogów. Zapisz w zeszycie, co zamówiła każda z osób.

Przetłumacz wyrazy z nawiasów na język angielski. (ustnie)
1 We haven’t got any ___________ (chleb).
2 Chocolate _____________ (ciasto) is my favourite!
3 This ____________ (dżem) is very good!
4 We can’t have spaghetti. There isn’t any _____________(makaron).
5 There are some _____________(truskawki) in the kitchen.

Zad. 1 str. 74 nagranie 2.38
Posłuchaj nagrania rozmowy Jeffa, Lisy i Zaca. Następnie odczytaj ją na głos. Odpowiedz ustnie na
pytania: Jakich produktów brakuje dzieciom? Dlaczego? Które z wymienionych artykułów
spożywczych to rzeczowniki policzalne, a które to rzeczowniki niepoliczalne?

NOTATKA DO ZESZYTU
(MOŻESZ WYDRUKOWAĆ I WKLEIĆ LUB PRZEPISAĆ)

There is / There are – konstrukcja, która służy do opisywania, że coś istnieje (często w zadaniach
wskazujemy na lokalizację i ilość danej rzeczy)
FORMY TWIERDZĄCE
There is = There’s
There are – nie posiada formy skróconej

COUNTABLE NOUNS (policzalne)
There’s / There are
l.poj.
There’s a strawberry. – Jest truskawka.
There’s an apple in the fridge. – W lodówce jest
jabłko.

UNCOUNTABLE NOUNS (niepoliczalne)
There’s
There’s some water. – Jest trochę wody.
There’s a lot of water in the pool. – W basenie
jest dużo wody.

l.mn.
There are some strawberries. – Jest kilka
truskawek.
There are a lot of apples in the fridge. – W
lodówce jest wiele jabłek.

There’s / There are + A / AN / SOME / A LOT OF + CO? (rzeczownik) + GDZIE? (lokalizacja).
(dobieramy zgodnie z rzeczownikiem)

Zad. 2 str. 74
Popatrz na ilustracje. W zeszycie zapisz zdania używając There’s / There are oraz a / an (gdy mówimy
o jednej rzeczy), some (trochę, kilka) lub a lot of (dużo, wiele).
WIĘCEJ INFORMACJI NT. A / AN / SOME / A LOT OF W NOTATCE Z POPRZEDNIEJ LEKCJI.
1. There is some cheese. ( there’s i some – bo cheese jest rzeczownikiem niepoliczalnym i jest
tylko jeden kawałek na obrazku)

Zad. 3 str. 74 (ustnie)
Popatrz na ilustracje, a następnie przeczytaj opisy 1 – 4. Dopasuj wózki z zakupami do odpowiednich
opisów.

Zad. 4 str. 74 nagranie 2.39
Posłuchaj czterech dialogów. Dopasuj je do odpowiednich wózków z zakupami z zad.3.

1.__________________ 2.__________________ 3.____________________ 4.__________________

TRANSKRYPCJA NAGRANIA 2.39
1
Woman: Have we got all the food on the list?

Boy: I think so, look. There are some biscuits and some cheese.
Woman: Great! Boy: And there is a lot of ice-cream, too.
2
Man: Have we got all the food on the list?
Girl: Er … yes. There is some cheese. There are some biscuits too … oh, and there are some sausages.
Man: What about strawberries? We need strawberries too.
Girl: Oh, yes. There are some strawberries too.
Man: That’s good.
3
Girl: Have we got all the food on the list?
Boy: Let’s check. There are some strawberries, some biscuits ...
Girl: Biscuits?
Boy: Sorry, no biscuits. It’s a cake. And there are some sausages, too.
Girl: That’s everything! Let’s go home.
4
Man: Have we got all the food on the list?
Girl: There’s some pasta. I can make a pasta dish. And there are some pizzas.
Man: What about cheese and biscuits for mum?
Girl: Yes, there is some tasty cheese and some biscuits too.

Wykonaj zadania ze strony 53 w zeszycie ćwiczeń. Proszę o przesłanie zdjęcia strony na adres
kasia_pawlikowska@onet.eu (do 25.05.2020r.)
Odpowiedzi do zadań z podręcznika umieszczę w materiale 27.05.2020r.

POWODZENIA!

Odpowiedzi do zadań z 13.05:
Podręcznik
Zad. 2 / 72
pizza-6, pasta-9, ice cream-1, biscuits-8, sausages-3, cake-5, cheese-2, strawberries-4, bread-10, jam7

Zad. 4 / 73
we can count: pizzas, sausages, strawberries, cakes, biscuits
we can’t count: ice cream, cheese, pasta, bread, jam
Zad. 5 / 73
1 a pizza, 2 some pizzas, 3 a lot of pizzas, 4 some pasta, 5 a lot of pasta
Zad. 6 / 73
1 a, 2 b, 3 a, 4 b, 5 b, 6 a

Odpowiedzi do zadań z ćwiczeniówki zostały przesłane po przez e-dziennik.

